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Damiaan Messing noemt zichzelf pionier. Een voorloper, iemand die de massa

steeds een stapje voor wil zijn. Maar een pionier begint volgens Messing nooit

helemaal opnieuw. Hij haakt aan, borduurt voort. Een paar jaar geleden bedacht

hij de 'Walk of Wisdom'. Een nieuwe pelgrimsroute van 136 kilometer rond
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seculiere pelgrimsroute - Naar voorbeeld van middeleeuwse

getijdenboeken is er nu een moderne variant, net zo rijk geïllustreerd.
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Nijmegen. "En die staat los van een religie", vertelt hij. "Een aantal dagen lopen

met telefoon en internet uit. Om een beetje na te denken over het leven en je

plaats in het grotere geheel."

Begin en eindpunt van de 'Walk of Wisdom' is de Nijmeegse Stevenskerk. Hier

staat ook het beeld dat het symbool is geworden van de route: een mens van wie

de armen op vleugels lijken als ware hij een vogel en van wie de benen als

wortels in de grond staan. Messing: "Iedereen schrijft zich in met een

begindatum, krijgt hier een starterspakket met routebeschrijving en komt weer

terug als ze de tocht gelopen hebben."

Iets nieuws dus, maar helemaal voorbijlopen aan al lang bestaande

pelgrimsroutes als die naar Santiago de Compostella, wil Damiaan Messing nou

ook weer niet. "Ik denk voortdurend na over wat nou het verschil is tussen een

gewone wandelroute en een pelgrimsroute. Volgens mij is dat in de eerste plaats

de intentie waarmee je loopt. Verder heb ik bij het aanleggen van de route erg

gekeken naar de waarden die je erin kunt leggen. De pelgrims krijgen

bijvoorbeeld ook een vuilniszakje mee om zwerfafval in op te bergen. We willen

ook duurzaam zijn en proberen iets terug te geven aan de route. Dus organiseren

we sponsorlopen voor het landschap. "

De pioniersroute is geïnspireerd op het Streekpad Nijmegen en voert onder meer

langs de oude bossen van de Duivelsberg (Berg en Dal), het Reichswald

(Duitsland) en de Sint-Jansberg (Milsbeek/Gennep). De route is een succes. In

twee jaar tijd liepen al veertienhonderd pelgrims de tocht. "Wetenschappers

vergelijken zo'n pelgrimsroute met een leeg schip. De symbolen en de route

vormen het schip. De pelgrims vullen die met betekenis", zegt Messing. En die

gedachten in hun hoofd, die ervaringen onderweg wil hij niet verloren laten

gaan. Daarom vraagt hij pelgrims om hun belevenissen op te schrijven. Die

komen dan in een soort getijdenboek, een meditatieboek van lopers dat nieuwe

pelgrims weer kan inspireren bij hun tocht. Messing noemt het een ritueel: " Ik

hoop dat er zo een mooie reeks nieuwe getijdenboeken ontstaat."
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Iets tastbaars

Maar het kan nog wel een paar jaar duren voordat dit eerste, door pelgrims

gemaakte, getijdenboek er is. Eigenlijk moet er al eerder wat tastbaars zijn.

Messing kwam in contact met Theo van Stiphout en Sytske Zwart, eigenaren van

kunsthandel Intermedi-Art in Nijmegen. Van Stiphout speelde met het idee voor

een modern getijdenboek, geïnspireerd door de middeleeuwse getijdenboeken

die de Nijmeegse gebroeders van Limburg maakten voor de Franse hertog Jean

de Berry. Hij liet net als andere edellieden begin vijftiende eeuw persoonlijke

gebedenselecties uitbrengen. De gebeden werden verluchtigd met miniaturen

over het leven van Christus, over zonden en deugden en over heiligenlevens.

Messing: "Ik zei tegen Theo: 'Misschien is het beter om het nieuwe getijdenboek

uit die christelijke traditie te tillen en aansluiting te zoeken bij de hedendaagse

zinzoekspiritualiteit'. Mensen halen hun inspiratie uit allerlei bronnen. En dus

kwamen we op een nieuw soort getijdenboek uit als voorloper van de

getijdenboeken die de route in de toekomst moet gaan opleveren."

Van Stiphout en Messing vroegen bekende Nederlanders en Vlamingen als Jan

Terlouw, Tommy Wieringa en Annelies Verbeke om een bijdrage. Messing: "Hun

opdracht was een verhaal te schrijven over een ervaring uit hun leven die hen

geïnspireerd heeft. Geen gebeden dus. Ervaring en wijsheid hebben volgens mij

heel veel met elkaar te maken." Hij noemt de schrijvers en dichters die

uiteindelijk een bijdrage leverden geheel in de geest van het project 'voorlopers',

al hoefden ze de wandelschoenen niet aan te trekken. Van Stiphout en Zwart

vroegen ondertussen bevriende kunstenaars om speciaal voor het boek werk te

maken. Zo ontstond 'Seizoenen van het Leven, Hedendaags getijden- en

pelgrimsboek'. Naast een handelseditie is er ook één uniek exemplaar met de

originele miniaturen van de kunstenaars. Een rijkversierd boek met

middeleeuwse allure.
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In een lege Stevenskerk mogen we het kostbare werk even inkijken. Van Stiphout

en Zwart, die de uitgave van 'Seizoen van het Leven ook financieel mogelijk

maakten, leggen het 'pronkexemplaar' als een kwetsbare baby op een tafeltje en

bladeren er met veel liefde door. "Ikzelf heb christelijke wortels en ben met

bepaalde normen en waarden opgegroeid", zegt Van Stiphout. "Dan kijk je de

wereld in en probeer je associaties te vinden met mensen die in dezelfde geest

levens en ideeën verwoorden en verbeelden. Oude idealen in een nieuw jasje."

Er komt een schoolklas nogal luidruchtig de kerk in. Even wordt een idylle van

eeuwen verstoord.

Op het zelfde moment loopt twintig kilometer verderop zangeres en dichteres

Dineke de Velde Harsenhorst de laatste etappe van haar 'Walk of Wisdom'. Bij de

presentatie van 'Seizoenen van het Leven' in de Stevenskerk een paar weken

daarvoor, zong zij haar nummer 'De Pelgrim' dat inmiddels verbonden is aan de

route. Ze zingt het nu weer, hardop midden in het landschap: "Ze stapt, ze loopt/

ze hoopt niet meer/ ze is vrij. In de wind om haar hoofd waaien al haar

gedachten weg/ niets meer geloofd/ ze is onderweg."

Bevrijdend

Ze is die ochtend om kwart voor negen gestart voor haar laatste vierentwintig

kilometer van het Gelderse Afferden naar Nijmegen. Een groot gedeelte van de

route voert vandaag langs de Waal. Voor Dineke werkt de pelgrimstocht

bevrijdend. "Eerst is er een hoop geworstel onderweg. Soms tot huilens toe. Nu

merk ik dat ik als het ware de openheid inloop." Ze onderbreekt haar verhaal

even. Er moet over prikkeldraad geklommen worden. Eenmaal veilig aan de

andere kant, vertelt ze verder. "Al die andere pelgrimstochten gaan allemaal uit

van christelijke routes. Van kerken en smarten en de laatste tien kilometer op je

knieën moeten. De 'Walk of Wisdom' vraagt je om rechtop te gaan staan en om te

zeggen: dit is in mij. Niet zo van 'ik buig schuldig, vergeef mijn zonden en

misschien heb ik dan een kans'. Nee: 'Ga staan. Neem het in ontvangst. Het is een

cadeau. Je bent welkom!'"
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Als ze uiteindelijk de Stevenskerk binnenloopt is het al tegen vijven. Gaandeweg

is de tekst van 'De Pelgrim' veranderd, vertelt ze naderhand. "Ik zing nu: 'Ze

stapt, ze loopt / ze heeft lief en hoopt / ze is vrij /in de wind om haar hoofd

waaien al haar gedachten weg / ze gelooft/ ze is onderweg.' Er is echt wat met

me gebeurd. Het heeft zich totaal omgedraaid. In de vernieuwde tekst zit een

duidelijk 'ja'. Dat 'ja' staat voor overgave aan in leven zijn, aan onderweg zijn en

openstaan voor wat zich aandient. Daarmee zeg ik ja tegen geloven, hopen en

lie#ebben."

Deken

Binnenin de kerk is dat ene, unieke exemplaar van het pelgrimsboek met de

bijdragen van Wieringa en Terlouw dan al niet meer aanwezig. Theo van

Stiphout en Sytske Zwart hebben het in een deken gewikkeld en mee naar huis

genomen. Het is te koop voor minimaal vijftienduizend euro. Voorwaarde voor

een eventuele transactie is wel dat het in de Stevenskerk blijft, zodat het

permanent kan worden tentoongesteld. Messing: "Dan weten mensen waarvoor

ze het doen: een plek in het volgende getijdenboek. Hij en Van Stiphout dromen

van een ploeg vrijwilligers die elke dag naar de kerk komen om een pagina om te

slaan. "Het gaat er mij om een brug te slaan tussen middeleeuwse

getijdenboeken, deze voorloper en nieuwe pelgrimsgetijdenboeken. Die

middeleeuwse boeken volgden heel erg het ritme van de dag. 'Seizoenen van het

Leven' volgt heel erg de jaargetijden. En de toekomstige getijden- en

pelgrimsboeken volgens hopelijk het ritme van de route. Laat maar komen die

pelgrims."

Seizoenen van het Leven, Hedendaags getijden- en pelgrimsboek. Theo van

Stiphout, Sytske Zwart en Damiaan Messing. Uitgeverij Intermedi-Art kunstzaken

kunstuitleen. Zie ook: walkofwisdom.org
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Sytske Zwart, Damiaan Messing en Theo van Stiphout met het unieke exemplaar van het moderne

getijdenboek 'Seizoenen van het Leven'. Rechts een van de originele miniaturen. ©Koen Verheijden


