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TER INLEIDING

Pelgrimeren is populair, ook in Nederland. Was pelgrimeren
vroeger vooral een religieuze bezigheid, tegenwoordig kan pelgrimeren heel goed ook of vooral een niet-religieuze betekenis
hebben. De hedendaagse, moderne pelgrim vult het begrip
pelgrimeren op een eigen manier in. De een loopt de camino
naar Santiago de Compostella om fit te blijven en de gezondheid te verbeteren, een ander fietst naar Lourdes om de nodige
inspiratie op te doen voor een nieuw kerkelijk project, en weer
een ander probeert het verlies van een kind te verwerken tijdens een pelgrimage in Noorwegen.
De redactie van het maandblad Volzin kwam begin dit jaar in
contact met Jeanet Hamstra van uitgeverij Zilt. Jeanet had de
wens om een mooi boek over pelgrimeren te publiceren, de
redactie van Volzin was op zoek naar een interessant thema
voor een nieuwe serie. Samen besloten ze om beide ideeën te
realiseren: een serie interviews in Volzin over het fenomeen
pelgrimeren en dan vooral eigentijdse vormen, én bundeling
van deze interviews samen met nieuwe interviews in een bij
Zilt uit te geven boek. De serie in Volzin werd een groot succes.
Tienduizenden mensen lazen de interviews in het magazine
en op de website. Voor Jeanet des te meer reden om het idee
voor het boek, dat u nu in handen hebt, door te zetten.
Meerdere journalisten hebben de gesprekken in dit boek met
‘moderne pelgrims’ gevoerd. Hierdoor zit er niet een vaste
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structuur in deze gesprekken. Bij de ene journalist ligt de
nadruk meer op het waarom van pelgrimeren, bij de andere
journalist meer op concrete vormen. De geïnterviewden hebben verschillende religieuze, culturele en maatschappelijke
achtergronden, maar zijn allemaal ‘moderne pelgrims’.
De Volzin-interviews
Volzin-redacteur Jasmijn Olk interviewde vier ‘moderne pelgrims’. Allereerst ging ze in gesprek met freelancer Johanna
Kroon. Johanna wilde graag antwoorden vinden op de vragen:
wat is het geheim van de camino en waarom maakt deze pelgrimage zoveel indruk op mensen? En dus besloot ze de camino
naar Santiago de Compostella te gaan lopen. Na deze indrukwekkende reis vond Kroon haar eigen antwoorden. In coronatijd begon ze de podcast Camino NL – pelgrimsverhalen, om
zich ook buiten het pelgrimspad met een gemeenschap van
pelgrims te verbinden.
Hierna ging Jasmijn in gesprek met predikant en geestelijk
verzorger Fred Omvlee. Voor Fred is Elvis Presley meer dan
een zanger. De muziek en het levensverhaal van Elvis zijn voor
hem een bron van inspiratie en bezinning. In 2012 ging hij op
pelgrimage naar de Amerikaanse stad Memphis, waar hij het
graf van Elvis bezocht. Wat hij daar hoopte te vinden? “Uiteindelijk zijn de plekken die ik in Memphis heb bezocht niet waar
het om draait. Belangrijker is het idee dat ik er ben geweest.”
Het derde gesprek van Jasmijn was met Jodien van Ark en
Martin Kemperman. Zij liepen als pelgrims naar de Tent of
Nations, een vredesproject in Palestina. Dat deden ze in etappes van een aantal weken, verspreid over twintig jaar. Onderweg leerden ze het pelgrimeren ook in het leven van alledag.
“Voor mij is pelgrimage: met veel zin, onbevangen door de dag
gaan,” geeft Martin aan in dit gesprek.
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Frans-Willem Deliën was de laatste moderne pelgrim die
Jasmijn interviewde. Frans-Willem is initiatiefnemer van de
Pilgrimage in a Day in Varik en omgeving. Deze pelgrimage
brengt pelgrims in één dag via de Rivier des Levens en de Vallei
van de Twijfel naar de eindigheid van het leven. Frans-Willem
Deliën nodigt elke pelgrim uit om zijn of haar eigen pad te lopen.
“De Pilgrimage in a Day is een wandeling om je te her-verbinden
met het stuk in jezelf dat verbonden is met het universum.”
Enis Odaci, hoofd online van Volzin, interviewde Alia Azzouzi.
Alia is werkzaam bij de gemeente Rotterdam als beleidsmedewerker Veiligheid. De bedevaart naar Mekka is een van de vijf
zuilen in de islam. Veel moslims stellen de bedevaart uit tot de
laatste fase van hun leven, omdat er een traditie is dat tijdens
de bedevaart alle zonden vergeven worden. Mensen kunnen zo
de ontmoeting met hun Schepper met vertrouwen tegemoetzien. Alia heeft respect voor die instelling, maar ze staat er iets
nuchterder in: “Je weet nooit wanneer mensen hun laatste
adem uitblazen. Dan kun je maar beter de hadj eerder in je
leven doen”. Op jonge leeftijd besloot ze dan ook naar Mekka af
te reizen voor de islamitische pelgrimstocht.
Elze Riemer, journalist en lid van de redactieraad van Volzin,
interviewde Peter Dijkstra. Van kinds af aan lijdt Peter aan
hoofdpijn die met de jaren chronisch is geworden. In slechte
periodes kan hij er wel tachtig uur per week last van hebben.
Twintig jaar lang zocht hij vergeefs naar een remedie. Maar
‘een langgerekt hopen maakt het hart ziek’, dus stopte hij daarmee en begon te wandelen. Dit was zo heilzaam dat hij het
wilde delen en de Stichting Pelgrimeren in Groningen opzette.
Nieuwe gesprekken
Filosoof, theoloog en journalist Taede A. Smedes interviewde
twee ‘moderne pelgrims’ voor dit boek. Allereerst ging hij in
9
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gesprek met de Rotterdamse psychiater Wenika Soebhag.
Wenika merkte dat haar werk als arts haar uitputte. Ze probeerde van alles uit, en vond uiteindelijk rust in de meditaties
van de Indiase spiritueel denker en spreker Sadhguru en
volgde een stiltemeditatie in zijn ashram in Zuid-India.
Het tweede gesprek voerde hij met promovenda Britta Hanssen.
Op jonge leeftijd bracht Britta een bezoek aan Lourdes, samen
met haar moeder en grootmoeder. Ze was er zodanig van onder
de indruk dat ze een aantal jaren later actief werd als reisleider
en vrijwilligersbegeleider op pelgrimsreizen naar Lourdes. In
het gesprek met Taede geeft ze aan: “Ik vind het fijn dat ik in
Lourdes met mensen op weg kan gaan naar God”.
Elze Riemer sprak met Tjerk Ridder. Tjerk is theatermaker,
singer-songwriter, schrijver, reiziger, verteller en inspirator.
De afgelopen jaren maakte hij drie reizen door Europa rond
een specifiek thema. Tijdens zijn laatste reis stonden delen en
solidariteit centraal en liep hij als ‘moderne pelgrim’ samen
met zijn ezel Lodewijk de Martinusroute. Het is een nieuwe
Europese Culturele Route die van Parijs naar Groningen loopt
en die geïnspireerd is op het leven van Sint Maarten. Zijn ervaringen tijdens deze reis verwerkte hij in de interactieve voorstelling ‘Bonne Route!’
Journalist en schrijver Jan Brouwers ging op bezoek bij Damiaan Messing, een van de initiatiefnemers van de Walk of Wisdom, een 136 kilometer lange pelgrimsroute in de omgeving
van Nijmegen. De route van dit ‘beschouwende broertje van de
Vierdaagse’ begint en eindigt bij de Stevenskerk in die stad.
Vorig jaar waren er zo’n 3300 pelgrims. In totaal hebben zo’n
11.500 mensen de route gelopen in de zeven jaar dat de route
bestaat. Een groot succes. Wat verklaart dit succes?
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Arabist, reisjournalist en reisleider Mariëtte van Beek interviewde Francine Postma. Los van de zware last van het ideale
moederschap ontdekte deze journalist en schrijver op het St.
Olavspad dat ze pelgrim is. Letterlijk en figuurlijk ten voeten
uit, want ze is al haar hele leven op zoek naar zelfacceptatie,
innerlijke rust en vrijheid. Na het Scandinavische avontuur
volgde een lange wandeling langs de Nederlandse kust. Over
haar pelgrimservaringen schreef ze twee boeken.
De Amsterdamse journalist Saskia de Vries ging in gesprek
met de hoofdredacteur van Volzin, Greco Idema. Greco is al
lange tijd van plan ooit nog eens een echte pelgrimsroute te
gaan lopen of fietsen, maar het is er nog steeds niet van gekomen. Waarom niet? Waarom fascineert pelgrimeren hem zo
en hoe groot is de kans dat hij binnenkort toch nog een (mini-)
pelgrimage gaat maken?
Veel leesplezier gewenst
Met deze 12 gesprekken is dit boek ongetwijfeld al meer dan
de moeite van het lezen waard, maar er was nog een interview
dat we per se mee wilden, of zelfs ‘moesten’ nemen: het Volzininterview van Marije Hage van eind 2020 met de fotograaf en
filmmaker Dianne Whelan. Vijfhonderd dagen zou haar avontuur duren: te voet, te fiets en met de kajak over het 24.000
kilometer tellende Trans Canada Trail, ’s werelds langste landen waterwegenroute. Het zou allemaal iets langer duren. Een
fascinerend verhaal over een ecologische pelgrimage door het
land van haar jeugd.
Dertien boeiende gesprekken met bijzondere ‘moderne pelgrims’ die inspireren, informeren, laten lachen, ontroeren,
uitdagen en confronteren. Reacties op deze verhalen kunt u
sturen naar de redactie van Volzin: redactie@volzin.nu. We
wensen u veel leesplezier.
Jasmijn Olk en Elze Riemer
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‘ELKE
CAMINO
HEEFT
EEN
VERBORGEN
BEDOELING’
Johanna Kroon

Wat is het geheim van de
camino? Waarom maakt de
pelgrimage zoveel indruk op
mensen? Dat wilde Johanna
Kroon ontdekken toen ze
zelf haar eerste stappen
naar Santiago de
Compostella zette. Na een
indrukwekkende reis heeft
Kroon haar eigen antwoord
gevonden. “De eerste
levensles die iedereen direct
leert is deze: hoe minder je
nodig hebt, hoe beter het je
zal vergaan.”
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In juni 2019 zette Johanna Kroon de eerste stappen van haar
camino naar Santiago de Compostella. Ze liep niet alleen. In
datzelfde jaar is een recordaantal pelgrims geregistreerd die
de route hebben afgelegd. Meer dan driehonderdzestigduizend
mensen reisden te voet of op de fiets op de camino de Santiago.
Bijna een verdubbeling van het aantal tien jaar daarvoor. Een
enkeling vertrekt, volgens traditioneel gebruik, vanaf de eigen
voordeur, maar de meeste pelgrims starten net als Kroon bij
een opstartplaats in Spanje of Zuid-Frankrijk.
“Mijn problemen moet ik thuislaten, dacht ik voordat ik vertrok. Anders heb ik niets aan die camino”, vertelt Kroon. “Wat
ik wel meenam: een enorme nieuwsgierigheid. Waarom maakt
die camino zoveel indruk op mensen? Zou dat bij mij ook het
geval zijn?” Ze ging op zoek naar het geheim van de camino.
Wat is de aantrekkingskracht van deze eeuwenoude pelgrimsroute? Na een indrukwekkende reis heeft Kroon haar eigen
antwoord gevonden. Nu neemt ze de proef op de som. De afgelopen twee jaar sprak ze voor haar podcast camino NL meer
dan veertig andere pelgrims over hun ervaringen en inzichten
op de camino. “En elke keer stel ik de vraag: wat is er toch aan
de hand op die camino?”
Hoe zag jouw leven eruit voordat je de camino ging lopen?
“Ik was al dertig jaar met veel plezier een kleine zelfstandige in
de communicatie. Op een gegeven moment had ik opeens veel
minder werk dan ik gewend was. Daar had ik last van. Niet omdat
ik geen brood meer kon kopen, maar omdat ik dacht: wat heeft
dit te betekenen, wat moet ik hiermee? Hoe kom ik er achter wat
de oorzaak is? Wat ga ik doen als ik dit niet kan veranderen? Ik
piekerde maar door, en daar schiet je meestal niets mee op.
Ik had al heel lang in mijn achterhoofd dat ik de camino een keer
wilde lopen. Dat hoor ik bij veel pelgrims. Voordat ze gaan, den14
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ken ze al heel lang na over de camino, maar ze wachten op een
aanleiding voordat ze daadwerkelijk vertrekken. Ik had door dat
deze reis wat anders was dan een mooie wandeling of een vakantie in Frankrijk. Het is van een andere orde. Dus toen dacht ik: dit
is hét moment om dit te doen. En toen ben ik gegaan.”
Je ging op weg.
“Ik heb eerst een omweg gemaakt met de trein om er te komen.
Ik dacht: ik wil niet met het vliegtuig in drie uur op de camino
staan. Ik wilde graag lang onderweg zijn. Voordat ik vertrok
had ik daarom ook niets geregeld voor de terugreis, ook geen
datum waarop ik weer thuis zou zijn.
Er schijnt een moment bij de camino
te horen waarop je een soort dremEr zijn altijd
pel over gaat, dat de eerste moeilijkheden zich aandienen. Dat is
contactklassiek, dat hoort erbij. En bij mij
momenten met
was dat dus ook zo. In de trein ging
andere pelgrims mijn telefoon kapot. De lijn met
thuis werd verbroken. Mijn hele
oude leven was opeens extra ver weg. Dat vond ik op dat moment
heel symbolisch. Ik zat in de overgang van huis naar de camino
en er werd een verbinding doorgeknipt, zo voelde dat.”
Hoe voelde je je toen je op de pelgrimsroute stond?
“Ik vond het direct bijzonder. Ik begon mijn wandeling in
Pamplona, vanuit Albergue Plaza Catedral. Dan loop je ’s ochtends vroeg de straat in, het is nog donker, de winkels zijn nog
niet open, maar er lopen wel overal pelgrims. Je ziet ze in de
verte lopen, met een grote rugzak. Je pikt ze er meteen uit. Het
regende, er werd voor de gein gezongen. Ik wist meteen: dit is
het. Het eerste wat mij opviel is dat iedereen contact maakte
met iedereen. Iedereen heeft alle tijd van de wereld, je loopt
dezelfde kant op. Er zijn altijd contactmomenten met andere
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