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Marieke Eyskoot.

Thema  Pelgrimeren
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Eeuwenlang lag in het christelijke 
Westen de betekenis van een bede-
vaart redelijk vast: de reis naar een 
heilige plek bracht de pelgrim letter-
lijk dichter bij het goddelijke. In veel 
gevallen was dat in de beleving van de 
gelovige (dan wel de biechtvader) ook 
hard nodig, omdat hij door misstap-
pen wel erg van God weggeraakt was. 
Onder invloed van onder meer de 
Renaissance en de Reformatie liep de 
populariteit van de pelgrimage na de 
Middeleeuwen snel terug, tot die een 
paar eeuwen later – we slaan een klein 
stukje geschiedenis over, tot circa 1990 
– in Nederland nog vooral bestond in 
de vorm van vlieg- en busreizen naar 
Lourdes.
Sindsdien staat de klassieke pelgrimage 
– langdurig en te voet – echter weer 
volop in de belangstelling en is het 
aantal pelgrims exponentieel gestegen. 
Op de bekendste pelgrimsroute, die 
naar Santiago de Compostella, werden 
in 1990 zo’n vijfduizend pelgrims 
geregistreerd, vijfentwintig jaar later 
waren dat er meer dan 260 duizend. 
Het totaal aantal geregistreerde Ne-
derlandse pelgrims steeg in dezelfde 
periode van nog geen 200 naar 3.500.
Nóg opvallender is dat de motivatie 
voor de tocht (die wordt bij de regi-
stratie gevraagd) in 2015 bij slechts 38 
procent van de pelgrims puur religieus 
was, bij 8 procent zelfs expliciet niet-

Het kleine 
pelgrimeren
In God geloven hoeft niet meer en ook het doel doet er eigenlijk niet toe. 
Wat beweegt de nieuwe pelgrims dan om op weg te gaan? Genoeg liep een stukje 
mee met vier van hen. ‘Pas in het onbekende ben je bereid opnieuw te kijken.’
Tekst: Jeroen Fierens | Beeld: Dolph Cantrijn en Jeroen Fierens

religieus. Ook het einddoel van de 
tocht, het graf van de apostel Jakobus, 
is voor veel pelgrims nauwelijks van 
belang en loopt vaak zelfs uit op een 
teleurstelling.

Eigen routes
Tegenwoordig worden lokale histori-
sche routes afgestoft, mensen beden-

ken eigen routes en regels, lopen 
bijvoorbeeld iedere paar weken een 
dagje. 
Wat motiveert deze moderne pel-
grims? Wanneer kun je eigenlijk nog 
van een pelgrimage spreken en wan-
neer niet meer? Ik liep een stukje mee 
met enkele ‘nieuwe pelgrims’ om het 
te ontdekken.
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Als ik geen grote pelgrimstocht kan 
lopen, moet ik maar in eigen stad gaan 
pelgrimeren. Met die gedachte begon 
Anja Strik (56) tien jaar geleden te 
lopen. ‘Toen ik die ingeving kreeg, zat 
ik midden in een gigantische burn-
out’, vertelt ze. ‘Ik kon mezelf nog 
net verzorgen, maar op weg naar de 
winkel moest ik ieder paaltje benutten 
om even te rusten. Naar Spanje lopen 
was dus geen optie. Ik besefte ook dat 
dat me niet zou helpen. Ik moest geen 
rugzak omdoen om weg te trekken, ik 
moest juist leren thuiskomen waar ik 
al was, in mijn eigen stad. Zo begon ik 
te lopen, heel klein. Eerst een rondje 
om mijn �at, toen een rondje om een 
volgende �at, dan eens langs de andere 
kant van het bosje. Alle indrukken 
zoog ik in mij op. Toen alle straten en 
paadjes in de buurt waren verkend, 
ging ik steeds een beetje verder, vaak 
eerst met de �ets of bus, tot ik na 
ruim veertien maanden alle straten 

en tussendoortjes van Nijmegen had 
gelopen.’

Spiegel
‘�uiskomen’ was in de pelgrimage 
van Anja Strik het centrale thema. 
‘Bij een pelgrimage gaat het erom dat 
je onderweg jezelf tegenkomt, dat 
was in de Middeleeuwen ook al zo. 
Je zet jezelf bewust in een situatie die 
je niet kunt overzien. Het a�eggen 
van een verre reis was een manier om 
dat te doen, je kwam in een wereld 
die je niet kende en die wereld hield 
je een spiegel voor. Maar we leven 
tegenwoordig in een andere tijd. Met 
je smartphone in de hand kun je de 
halve wereld over reizen zonder je 
eigen wereld ooit echt te verlaten. Ver 
weg gaan is makkelijk geworden. De 
uitdaging is nu om je te wortelen op 
de plek waar je staat.’
De dingen om je heen steeds ‘opnieuw 
te zien’, je te laten verrassen door wat 
je dacht te kennen, dat is volgens Anja 
de kunst van het pelgrimeren in eigen 
stad. ‘Als je vanuit je automatismen 
handelt, timmer je de dingen vast. Je 
weet al hoe ze zijn voordat je ze ziet. Je 
raakt afgestompt door de wereld om je 
heen. Dat is waarom mensen de halve 
wereld over reizen: pas in het onbe-
kende ben je vaak bereid opnieuw te 
kijken. Maar als je diezelfde blik mee 
kunt nemen naar je eigen plek, hoef je 
niet ver weg te gaan. Als je die dood-
lopende straat naast je huis toch eens 
inloopt, kom je aan het eind misschien 
wel een klein paadje tegen dat je nog 
niet kende.’

Vrouw Holle
Wat het haar uiteindelijk heeft ge-
bracht, vindt Anja lastig te zeggen. ‘Ik 
heb niet zo’n concreet succesverhaal 
dat ik een nieuwe baan heb gevon-
den ofzo. Ik vertel mensen vaak het 
sprookje van Vrouw Holle als uitdruk-
king van hoe ik de tocht heb beleefd. 
In dat verhaal belanden twee stiefzus-
jes in dezelfde wondere wereld. De 
eerste gaat met een open blik op pad 
en komt terug in een regen van gou-
den munten. De tweede gaat dan ook 

Anja Strik:

‘Misschien is het doel: 
ontdekken wat er 
altĳd al was’

Thema  Pelgrimeren

op pad om haar portie te verzamelen, 
zij komt terug in een regen van pek 
en veren. Zo is het volgens mij ook 
met pelgrimeren. Doe je dat vanwege 
de gouden daalders, dan is het geen 
pelgrimage. Je doet het om niet, het 
goud zit al in jezelf. Misschien is dat 
wel het doel: het weghalen van de 
sluier, ontdekken wat er altijd al was.’

Margreet Versteeg:

‘Het doel was de weg 
en de rest kregen we er 
onderweg gratis bĳ’ 
Een moderne, kleine pelgrimage kan 
zeker in een eeuwenoude traditie 
staan. De tocht naar Santiago de 
Compostella kent vele beginpunten 
en wegen. Het tweehonderd kilometer 
lange Jacobspad dat door Gronin-
gen en Drenthe loopt is er een van. 
Margreet Versteeg (54) liep de route 
met een vrouw die ze van de kookclub 
kende, nadat ze in 2011 haar oudste 
zoon verloor. Zij vertelt: ‘Het was 
voor ons beiden een �inke stap uit de 
comfortzone. 
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Zelf wandelde ik wel graag, maar 
vooral in de buurt, waar je paden 
kent en weet hoe je weer thuis moet 
komen. De vrouw van de kookclub 
leefde een welgesteld leven als de 

niet zo goed, we waren geen vrienden. 
We zagen elkaar op de kookclub en 
hadden het dan vooral over recepten 
en fornuizen.’

Ruimte
Juist dat nieuwe en onbekende kader 
bood volgens Margreet de ruimte 
om op een andere manier met de 
gebeurtenissen van die periode om te 
gaan. Kun je dat bezinning noemen? 
‘Nee, dat is niet het juiste woord. Het 
ging meer om het vinden van een 
omgang met de gebeurtenissen. Er 
even uitstappen hielp daarbij, net als 
de nuchterheid van de vrouw van de 
kookclub, die inmiddels mijn vriendin 
was geworden. In ongeveer een jaar 
liepen we telkens een dag een stuk 
van de route. In dat jaar verloor mijn 
vriendin haar vader aan kanker én 
kreeg ze geen opdrachten meer als in-
terimmer in de zorg. Het pelgrimspad 
bood ons beiden een kader om met de 
gebeurtenissen om te gaan en nieuwe 
wegen te vinden om verder te gaan.’

‘Het pelgrimspad bood 
ons beiden een kader 
om met de gebeurtenis-
sen om te gaan en nieu-
we wegen te vinden om 
verder te gaan’
Had ze dat niet thuis op de bank ook 
kunnen doen, onder het genot van 
een kop thee? Margreet, heel stellig: 
‘Nee. Juist het kader dat de route ons 
gaf, maakte alle verschil. Er is niets 
als je wandelt, er hoeft niets. Je bent 
onvoorwaardelijk met elkaar op pad. 
Die wederzijdse trouw raakte me, 
dat we daar toch elke keer weer voor 
elkaar stonden. Je komt niet bij elkaar 
om te kletsen, zo was onze verhouding 
ook helemaal niet. Het doel was de 
weg en de rest kregen we er onderweg 
gratis bij.’

vrouw van een medisch specialist 
en zat ineens in een boemeltje naar 
Roodeschool. We kwamen op plekken 
waar we nog nooit geweest waren. En 
we kenden elkaar eigenlijk helemaal 
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Hannelies Bongaerts

‘Ondanks zĳn 
complexe vorm is een 
labyrint één pad. 
Je hoeft het alleen 
maar te volgen’ 

In je eigen land blijven, in je eigen 
stad: kan een pelgrimage nog kleiner? 
In katholieke kerken, meestal Middel-
eeuwse, liggen soms labyrinten op de 
vloer. Kunnen die ook een bezinnende 
functie hebben, vraag ik me af. 
Voor labyrintwerker Hannelies Bon-
gaerts (57) was zo’n kerkvloer jaren 
geleden, als kind op vakantie met 
haar ouders, de eerste kennismaking 
met het labyrint. ‘Veel Franse ker-
ken hebben in de vloer een labyrint 
verwerkt. In Chartres ligt een heel 
bekende’, vertelt ze. ‘Daar wordt het 
lopen van het labyrint ook echt gezien 
als pelgrimage, een heilige tocht die je 
op je knieën moet a�eggen.’ Tijdens 
die eerste kennismaking raakte ze 
gefascineerd door het patroon, maar 
met de vastliggende religieuze beteke-
nis had ze niet zoveel. ‘Labyrinten 

zijn al heel oud en komen in de meest 
uiteenlopende culturen voor. Het is 
dus onmogelijk om er één betekenis 
aan te hangen. Dat vind ik er juist ook 
zo mooi aan. Enerzijds ervaart ieder-
een de mysterieuze aantrekkingskracht 
ervan en anderzijds heeft het voor 
iedereen een andere werking.’ 
In haar achtertuin heeft Hannelies 

regelmatig een labyrint liggen, gete-
kend in het zand, om te gebruiken 
in combinatie met de therapie met 
paarden die ze geeft. ‘Sommige men-
sen vinden het gewoon �jn om een 
labyrint te lopen en ervaren tijdens 
het wandelen een stilte in zichzelf. Bij 
anderen komt er van alles naar boven, 
soms moeten mensen huilen. Ik heb de 
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indruk dat dat wat je bezighoudt, in 
een labyrint onder een vergrootglas 
wordt gelegd.’

Rust
Hoe kan zoiets eenvoudigs als een 
in zand getekend pad zo veel los-
maken? Het geheim zit vooral in de 
vastliggende vorm van het pad. ‘Een 
labyrint bestaat ondanks de com-
plexe vorm uit één pad dat je alleen 
maar hoeft te volgen. Dat geeft rust. 
Je brein verstilt en alles wat zich 
onder de alledaagse drukte verscho-
len had, komt aan de oppervlakte.’ 
Ze wijst op een belangrijk verschil 
tussen labyrint en doolhof. ‘Een 
doolhof is een soort puzzel waarbij 
je, net als hoe wij het echte leven 
gewoonlijk ervaren, telkens weer op 
een kruispunt komt waar je keuzes 
moet maken. Je komt continu in 
kleine stresssituaties die je met je 
brein moet oplossen.’ 

Damiaan Messing

‘Een stel liep de route 
ieder in tegengestelde 
richting en kwam 
elkaar halverwege 
tegen’ 
Ook Damiaan Messing (43) is 
overtuigd van de kracht van een 
vastliggende route. Hij is samen met 
Manja Bente een van de initiatief-
nemers van een kleine pelgrimage 
bij uitstek, de Walk of Wisdom. 
Het is een jonge route, in de 21ste 
eeuw ontwikkeld. Damiaan heeft 
me uitgenodigd om een stukje van 
de route met hem mee te lopen. 
‘We willen allemaal betekenis geven 
aan het leven, maar hoe doe je dat 
in een tijd waarin die betekenis niet 
meer vanzelfsprekend voor je is?’, 
vraagt hij zich hardop af terwijl we 
door de bossen van Berg en Dal 
wandelen. ‘Dan heb je eigenlijk een 

ruimte nodig waarbinnen die beteke-
nis kan ontstaan. Vergelijk het met 
een symbool: een goed symbool laat 
voldoende ruimte open voor inter-
pretatie, maar heeft tegelijkertijd een 
kader nodig. Je kunt niet zomaar ie-
dere willekeurige frietzak als symbool 
gebruiken.’ Een pelgrimstocht biedt 
volgens hem zo’n kader: ‘De route ligt 
vast, maar iedereen kan hem op zijn 
eigen manier en met eigen intenties 
volgen.’
Na enkele jaren voorbereiding begon 
Walk of Wisdom twee jaar gele-
den met een pioniersroute van 136 
kilometer door en langs de heuvels, 
moerassen, rivieren en bossen rond 
Nijmegen. ‘Hoe de pelgrims de tocht 
beleven is heel individueel’, vertelt 
Damiaan. ‘Wij raden zelf aan de route 
in één keer te lopen, de meesten doen 
daar tussen de vier en acht dagen over. 
Dat is ook wel een goede periode, je 
hebt minstens een dag nodig om los 
te komen van je dagelijks beslomme-
ringen. Om dat loskomen verder te 
faciliteren raden we de pelgrims ook 
aan om onderweg geen telefoon of 
internet te gebruiken.’ 
De organisatie van de Walk of Wis-
dom biedt pelgrims verder enkele 
handreikingen, zoals het startpak-
ket – met onder meer de routegids en 
een speld met het Walk of Wisdom-
symbool – en sinds enkele maanden 
de maandelijkse vertrekceremonie 
om de pelgrims uit te zwaaien. ‘Maar 
verder staat er niets vast. Ieder maakt 
er zijn eigen pad van. Twee vriendin-
nen liepen verspreid over een paar 
weken steeds een dag. En er was een 
stel dat de route ieder in tegengestelde 
richting volgde en elkaar halverwege 
tegenkwam.’

Pionierstijd
Het concept van de Walk of Wisdom 
lijkt aan te spreken: de teller staat 
na 18 maanden op 1.250 pelgrims 
en loopt wekelijks verder op. De 
organisatie heeft voor zichzelf een 
pionierstijd van drie jaar ingesteld om 
te ontdekken hoe ze de weg willen 
vormgeven. ‘Je kunt niet zomaar een 
tocht uitzetten en zeggen: dit is nu een 

pelgrimstocht. Het is veel aftasten en 
ontdekken.’ Het zoeken naar lokale in-
bedding speelt in dat aftasten een grote 
rol. ‘We werken nu al veel samen met 
gemeenten en lokale organisaties en we 
zetten ons onder andere in voor lokale 
projecten voor natuurbehoud. Hoe 
mooi zou het zijn als we over een paar 
jaar bijvoorbeeld allemaal herbergen 
langs de route hebben met een sociaal-
maatschappelijke functie?’ 

‘De route ligt vast, 
maar iedereen kan hem 
op zĳn eigen manier 
en met eigen intenties 
volgen’ 
Aan dromen geen gebrek dus. ‘Onze 
hoop is dat de Walk of Wisdom steeds 
meer een opzichzelfstaand, cultureel 
ingeburgerd concept wordt dat uitein-
delijk ook zijn weg vindt naar andere 
landen en culturen. Dan pelgrimeer je 
over een paar jaar door de bossen rond 
Nijmegen in de wetenschap dat overal 
ter wereld mensen hetzelfde doen als 
jij. Dat zou toch prachtig zijn?’
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Terwijl Damiaan en ik het eindpunt 
van onze tocht van deze dag naderen, 
realiseer ik me wat al deze verhalen 
met elkaar verbindt. Bij een pelgri-
mage ga je op pad, het onbekende in, 
en laat je je leiden door de weg. 

Bezinning
Dat eenvoudige gegeven lijkt op bijna 
natuurlijke wijze een proces van bezin-
ning op gang te brengen. In een tijd 

waarin je binnen een etmaal aan de 
andere kant van de wereld kunt zijn, 
voelt het heel onlogisch om zo’n trage 
tocht te ondernemen. Maar misschien 
is dat juist wel de reden voor de plot-
selinge populariteit ervan. Misschien 
zijn we door alle versnelling vergeten 
wat voor pelgrims in de Middeleeu-
wen vanzelfsprekend was: dat je soms 
even een omweg moet nemen voordat 
je weer verder kunt.

Thema  Pelgrimeren

Zelf klein pelgrimeren
• Het Jacobspad loopt van Uit-

huizen naar Hasselt en wordt 
onderhouden door de Stichting 
Jacobspad Groningen Drenthe. 
Meer informatie op Jacobspad.nl.

• Meer info over en een overzicht 
van alle labyrinten en doolhoven 
in Nederland is te vinden op de 
website van Stichting Doolhof en 
Labyrint: Doolhoven.nl. 

• De Walk of Wisdom in de om-
geving van Nijmegen is op ieder 
moment te lopen. Je kunt ook 
meedoen met een van de maan-
delijkse vertrekceremonies. Meer 
info en startpakketten zijn te 
vinden op Walkofwisdom.org. 

Andere mogelijkheden:
• Er leiden vele wegen naar 

Santiago. Vind de paden door 
Nederland op de website van het 
Nederlands Genootschap van 
Sint Jacob: Santiago.nl/wegnaar-
buiten-nederland. 

• De site van wandelkaartenwinkel 
Pied à Terre biedt een overzicht 
van grote routes door Nederland, 
met titels van routebeschrijvin-
gen. http://tiny.cc/7q3rky. 

• Vanuit het klooster Casella in 
Hilversum wordt ieder voorjaar 
een pelgrimsweekend georgani-
seerd voor ‘jonge zoekers tot 35 
jaar’. Houd hiervoor de website 
in de gaten: Casella.nl. 

• Het Gelukkigerwijspad in 
Midden-Nederland is een ‘heden-
daagse pelgrimstocht’ van 125 
kilometer die op eigen tempo te 
lopen is. Als handreiking is de 
route verdeeld in zes etappes, 
maar daar is natuurlijk van af te 
wijken. Gelukkigerwijspad.nl.

• Informeer voor andere oude 
en nieuwe pelgrimsroutes in 
Nederland bij de lokale VVV of 
kijk bijvoorbeeld op Spig.nl voor 
routes in Groningen. 

even een omweg moet nemen voordat 
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