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De reis naar buiten is ook een reis naar binnen

Pelgrims zijn we, eeuwige
pelgrims, naar onszelf
Pelgrimages zijn populairder dan ooit. Jaarlijks lopen alleen al naar Santiago de Compostella zo’n
tweehonderdduizend pelgrims. De kerk mag voor velen hebben afgedaan, de mens behoudt een
existentiële behoefte om hogere machten aan te roepen. En hij blijft op zoek naar zichzelf. Pelgrim
Marianne Hoogervorst: “Ik denk dat ook dát pelgrimeren is: dat je jezelf overwint op een punt waarvan
je zegt dat het menselijkerwijs gesproken niet kan. En toch red je het.”
Tekst: Jurgen Tiekstra
Beeld: Loek van Vliet

Op weg naar Santiago:
Pad tussen La Espina
en Tineo.
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A

l op de eerste dag liep hij
zichzelf twee keer bewusteloos. Op 28 april 1994
vertrok René Heinrichs te
voet vanuit het plaatsje SaintJean-Pied-de-Port in de Franse Pyreneeën
richting het Spaanse gehucht Roncevalles. Het is de klassieke eerste etappe van
de achthonderd kilometer lange camino
Francés richting Santiago de Compostella,
de Noord-Spaanse pelgrimsplek waar
volgens overlevering de apostel Jacobus
begraven ligt.
Een halfjaar eerder nog zat Heinrichs
gefrustreerd thuis. Als aalmoezenier op
de vliegbasis Woensdrecht zat hij op een
dood punt in zijn leven. Hij worstelde met
conflicten op zijn werk. Met zijn benen
op tafel zat hij thuis voor de televisie toen
daarop een documentaire over de sintjacobsroute uitgezonden werd. “Toen zei ik
tegen mijn echtgenote: ‘Dát is wat ik dus
nu moet gaan doen. Om de weg te vinden
naar mezelf toe.’ Tot mijn stomste verbazing zei mijn eega: ‘Ja, dat lijkt mij ook.’
Dat is des te meer verbazingwekkend,
omdat ik helemaal geen lichaam heb dat
geschikt is om lang te wandelen. Ik heb
platvoeten, en wat doorgezakte knieën. Bij
de ABOHZIS, dat is de formule die gehanteerd werd voor de keuring voor mensen
die in militaire dienst gaan, kreeg ik bij
‘onderlichaam’ een 3. Dat betekende dat
ik niet geschikt was voor infanterist en dat
ik dus helemaal niet geschikt ben om lang
met een rugzak om te gaan lopen.”
Desondanks vertrok hij op 28 april richting Roncevalles. “Ik was dermate slecht
in conditie, bleek toen, dat ik mijzelf met

een rugzak van 22 kilo op de schouders
behoorlijk over de limiet belastte.” De laatste 2 kilometer van de 26 kilometer van
die eerste dag moest hij per auto vervoerd
worden naar het klooster waar de pelgrims traditiegetrouw overnachten. Maar
met behulp van een Duitse cardioloog die
hij op de camino had leren kennen, liep
Heinrichs de tocht naar Santiago toch
uit. En in de jaren daarna zou hij de tocht
uiteindelijk acht keer lopen.

Van alle tijden en plaatsen
Elk jaar lopen ruim tweehonderdduizend
geregistreerde pelgrims over een van de
vele camino’s naar Santiago. Deze routes
worden al sinds de Middeleeuwen bewandeld: omwille van boetedoening, vanwege
een belofte die de pelgrim gedaan had of
om de heilige Jacobus bij diens graf om
een gunst te smeken. Het opvallende is
dat de pelgrimstocht naar Santiago in de
achttiende en negentiende eeuw een stille
dood stierf, maar groter dan ooit werd
vanaf de jaren zeventig en tachtig van de
twintigste eeuw: juist in het tijdsgewricht
dat de secularisering keihard inzette in
Europa.
De invloed van de Spaanse camino is
overal ter wereld te zien. In 2003 begon
Compostella-pelgrim Almiro Grings een
Braziliaanse tegenhanger: de vijfhonderd
kilometer lange Caminho de Fé die als
eindpunt de Nossa Senhorabasiliek in de
stad Aparecida heeft. In 2007 startte de
Zuid-Koreaanse journaliste Suh MyungSook bovendien de 422 kilometer lange
Jeju Olle Trail op het eiland Jeju, na haar
eigen reis naar Santiago. Honderdduizen-

De pelgrim achterna
De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt tijdens een wandeltocht van Oviedo naar Santiago de
Compostella, de oude pelgrimsroute, de Camino Primitivo. Fotograaf Loek van Vliet heeft
zich verplaatst in de geest van een middeleeuwse pelgrim. Hij werd op pad gestuurd om
boete te doen voor zijn zonden die vergeven zouden worden bij aankomst in Santiago. De
blik van de fotograaf was gericht op boetedoening, het pad, de kerk, en bezinning op het
hiernamaals.
Van Vliet heeft zijn foto’s van de pelgrimstocht gecombineerd in digitale montages. Het
levert beelden op die meer overeenkomen met de ervaring van deze pelgrimage. Dichter bij
de ervaring van ruimte, tijd en afstand.

den Koreanen komen nu jaarlijks naar dit
eiland toe.
Pelgrimages zijn van alle tijden en volkeren, zegt Peter Jan Margry, bedevaartspecialist en etnoloog bij het Meertens
Instituut. “De Romeinen, de Grieken, de
Etrusken hadden allemaal levendige bedevaartculturen. Je vindt ze overal: als je
naar Madagascar gaat, naar Japan, China,
India.”
Hij is net terug uit Santiago, waar hij een
key lecture hield over wat hij de ‘caminonisering’ noemt. “Dat is het proces dat allerlei routes worden uitgezet en tot spirituele
wandelwegen worden getransformeerd,
met de Camino de Santiago als trendsetter. Dat zie je nu enorm versnellen onder
de auspiciën van de Raad van Europa en
Unesco, maar ook allerlei lokale, regionale
en nationale initiatieven. Er zijn echt tientallen routes gekomen onder de benamingen van heiligen of thema’s: van oecumenisch, katholiek tot semi-islamitisch, zoals
de Sultan’s Trail naar Istanbul.’
Pelgrimeren hoort bij de ‘condition humaine’, schreef Margry in zijn boek Shrines
and pelgrimage in the modern world uit
2008. “De pelgrimage toont de moeite die
het het individu kost om betekenis en richting te geven aan zijn of haar persoonlijke
bestaan”, noteert hij in de inleiding van dit
boek dat ‘moderne’ bedevaarten beschrijft
naar het standbeeld van Tito, het graf
van Soekarno, de herdenkingsplek voor
de Amerikaanse atleet Steve Prefontaine
en het graf van de Hongaarse muzikant
Jimmy Zámbó. Zelfs aan die pelgrimages
zit wel degelijk een religieus karakter, benadrukt Margry. Want een belangrijk deel
van deze pelgrims dicht ‘hogere’ gaven toe
aan de overledene. Neem het graf van Jim
Morrison in Parijs: “Hij is een popidool,
maar tegelijkertijd iemand met transcendente gaven. Mensen die dat graf langs
lopen, kunnen hem inroepen als ware hij
een godheid die een transformatie in hun
leven kan aanbrengen. Die mensen ervaren dat op dezelfde wijze als een katholiek
die naar Lourdes gaat.”
Opmerkelijk genoeg betoogt Margry dat
juist het afkalven van de traditionele
religieuze instituties de pelgrimage goed
heeft gedaan. De kerk mag voor velen
hebben afgedaan, maar de mens behoudt
een existentiële behoefte om de ‘hogere
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‘Santiago gaat aan eigen succes ten onder’
Elk jaar komen er honderdduizenden mensen op Santiago in het
noordwesten van Spanje af. Maar vóór de jaren zeventig van de
vorige eeuw was de pelgrimage naar het graf van de apostel Jacobus
niet meer dan een lokaal fenomeen. In de jaren dertig was weliswaar
al wat veranderd toen de Spaanse dictator Franco, die in de buurt van
Santiago was opgegroeid, van Jacobus een politiek eenheidssymbool
maakte, vertelt Peter Jan Margry. “Dat heeft ertoe geleid dat er weer
wat interesse voor Jacobus ging ontstaan. Maar pas in de jaren zestig vroegen Franse kunsthistorici aandacht voor de drie belangrijkste
routes die door Frankrijk liepen. Dat zijn eeuwenoude routes, waar
allerlei Romaanse heiligdommen aan liggen. Dat heeft een populaire vertaling gekregen in 1977, toen twee Franse journalisten die
route gingen nalopen. Zij schreven een boek dat in Frankrijk immens
populair is geweest: Priez pour nous à Compostelle. Zij hebben de
cultuurhistorische dimensie van de route geschetst en getoond dat je
hem kunt nalopen.”
Met name de Franse wandelroute richting Santiago, de Camino
Francés, wordt de laatste twintig jaar massaal bewandeld. Dat laat
onmiskenbaar zijn sporen achter. René Heinrichs: “Op 29 april 1994
waren wij de enige vijf die in Saint-Jean-Pied-de-Port vertrokken. Als
je tegenwoordig op 28 april start, dan verschijnen er twee-, driehonderd man. Het is van april tot half oktober pure waanzin wat betreft
de Camino Francés. Die is zo druk geworden dat hij aan zijn eigen
succes ten onder gaat. De stilte is weg. Het is zelfs af en toe dat je
denkt: er is concurrentiestrijd onder de pelgrims om zo snel mogelijk
in de goedkopere herbergen te komen. Dat betekent dat mensen om

vijf uur, half zes ’s morgens al opstaan en in het donker al vertrekken
om zo snel mogelijk in de volgende herberg te zijn. Er is tegenwoordig ook heel veel toerisme: dat er bussen al met de rugzakken naar
de volgende herberg toerijden en ze daar neerzetten.
De laatste drie jaar worden er vliegtuigladingen Koreanen in Pamplona afgeleverd en vervolgens met de bus richting Roncevalles gebracht. Die gaan met zijn tientallen en honderden op stap. Dat is iets
van de laatste twee, drie jaar. Het is een openbare weg, dus iedereen
mag daar op zijn. Alleen wordt het lastiger en lastiger om de stilte te
vinden op de weg. De gastvrijheid onderling is ook minder geworden,
heb ik de indruk.”
Peter Jan Margry is pessimistisch over wat hij eind 2014 zag bij Kaap
Finisterre, de kustplek waar veel pelgrims naar toe lopen als ze in
Santiago zijn geweest. “Die hele route is een heel mooi landschappelijk traject, maar daar worden nu bulldozers ingezet om de prachtige paadjes, die door die pelgrims zo gewaardeerd worden voor
hun solitaire wandeltocht, plat te walsen, zodat je daar op de fiets
kunt rijden of met drie rijen pelgrims naast elkaar kunt. Dat is een
complete vernietiging van het cultuur- en natuurgoed. De Galicische
overheid is daarmee bezig. Dat heb ik zelf ervaren. Op een gegeven
moment kom je ineens van paadje op een soort autostrada terecht.
Het is nog net niet geasfalteerd, maar met een soort leem afgedekt.
Maar ik vind het effect even horribel. Dat zal ermee te maken hebben
dat ze bang zijn voor claims, als mensen vallen of weet ik veel wat. Er
lopen allemaal Amerikaanse pelgrims rond natuurlijk.”

Op weg naar Santiago:
Zicht op Melide.
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Santiago de
Compostella.

machten’ aan te roepen. De mens is een
onzeker wezen, dus blijft hij reizen maken
naar wat hij als ‘heilig’ beschouwt.

Menselijker relatie
“Mensen gaan vaak pelgrimeren op een
moment in hun leven dat ze tijd nodig
hebben voor bezinning”, zegt Suzanne
van der Beek, die aan de Universiteit van
Tilburg promoveert op de motivaties van
moderne pelgrims, met name op de Camino de Santiago. “Je bent net klaar met
studeren en je weet niet wat je wilt doen.
Je staat aan de vooravond van je pensioen
en je weet niet hoe je dat wilt invullen. Je
bent midden veertig en je denkt: ik heb
jarenlang zo hard gewerkt, maar is dit het
nou? De pelgrimage is daar een heel geschikt ritueel voor, want je bent heel lang
alleen maar aan het lopen en alleen met je
eigen gedachten. Mensen zien de Camino
als tegenhanger van het drukke, snelle

leven. Mensen ervaren dat ze dichter bij
zichzelf komen. Dat is iets waar in het dagelijkse leven in onze maatschappij geen
mogelijkheid toe is. Er is daarnaast een
beroemde theorie die zegt: mensen laten
op de pelgrimage alle sociale structuren
en verplichtingen achter zich. Daardoor
komen ze heel naakt aan op een pelgrimstocht en kunnen ze heel direct en zonder
vooroordelen omgaan met de mensen die
ze er ontmoeten. Daardoor hebben ze met
de mensen op de Camino een veel menselijkere relatie dan met de mensen thuis.”

‘Pelgrims gaan heel
direct en zonder
vooroordelen met
elkaar om’

Vaak wordt gezegd dat voor de moderne
pelgrim de reis zelf belangrijker is geworden dan de uiteindelijke bestemming. Dat
zou het voornaamste verschil zijn tussen
de middeleeuwse bedevaartganger en zijn
21ste-eeuwse evenknie. Maar dat ligt een
stuk genuanceerder, zegt Van der Beek.
“Mensen doen tegenwoordig vaak net
alsof het niet uitmaakt wat het eindpunt
is, alsof Santiago een betekenisloze plek is.
Maar de meesten hebben een heel emotioneel moment als ze aankomen. Als je daar
op dat plein staat, zie je allemaal huilende,
elkaar omhelzende mensen.”
Los daarvan vindt ze het “niet logisch
om te denken dat pelgrims in de Middeleeuwen niet opgewonden waren over
het exotische element van hun reis. Dat is
altijd heel duidelijk aanwezig geweest. Dat
lees je in de oude verhalen. En je ziet ook
in elfde- en twaalfde-eeuwse geschriften
dat religieuze autoriteiten de pelgrimage
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afraden omdat die te veel zou gaan om
inderdaad de reis, en niet om het bereiken
van het heilige doel.”

Verslaving
De motivaties van pelgrims zijn in de regel
erg gelaagd. René Heinrichs vertrok in
1994 om zich tijdens de reis te bezinnen
op zijn werkende leven. Maar als gelovige
katholiek waren de bezoeken aan kerkjes
onderweg en de aankomst in de kathedraal in Santiago eveneens van groot
belang. “Iemand vroeg mij een keer toen
we onderweg waren naar Santiago: ‘René,
waarom ga jij steeds terug naar Jacobus?
Waarom ga je niet naar Rome of naar de
Maria van Fatima in Portugal?’ Daar ben ik
ook wel geweest. En ik ben ook in Jeruzalem geweest en heb drie weken door het
Heilig Land getrokken. Maar het gekke is
dat die Jacobus mij steeds weer trekt: daar
kom ik tot rust, daar voel ik me thuis. Het
ritueel van de omarming van het Jacobusbeeld achter het hoofdaltaar… nou, de
intimiteit waarin je dan komt, die tegenwoordigheid van Jezus en van Jacobus; ja,
op mij heeft dat een grote werking. Wat
mij steeds weer terugroept naar Santiago
is ook de gastvrijheid die de kathedraal
uitstraalt: dat je daar aan mag komen in al
jouw kwetsbaarheid. En dat Jacobus daar
op je wacht, net als Jezus, en je accepteert
zoals je bent, en dat er steeds vergeving
mogelijk is.”
Maar ook de onbevangen pelgrim blijft
niet onaangedaan. Suzanne van der Beek
liep de Camino Francés dit jaar met haar
moeder. Haar voornaamste reden was:
veldwerk voor haar onderzoek. Maar daar
kwam een onverwacht persoonlijke laag
bij toen haar moeder ernstig ziek werd,
herstelde en toch nog mee kon lopen. ‘Ik
ga volgend jaar weer’, dacht ze, toen ze
achthonderd kilometer later terug in het
vliegtuig zat. “Ik kon me niet voorstellen dat ik weer terug zou gaan naar mijn
gewone leven en weer achter een bureautje zou zitten. Nee, ik wilde gelijk terug.
Het heeft iets verslavends. Het gaat in je
lichaam zitten, het gaat in je hart zitten.
Dat komt door het gevoel van vrijheid, het
gevoel van los zijn, het gevoel dat er iedere
dag iets kan gebeuren wat je nog nooit hebt
meegemaakt. Wat een gevoel is dat ik in het
dagelijkse leven niet zo bijster vaak heb.”
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Op wilskracht
“Het is erg intens, want je bent de hele
tijd aan het lopen en je doet iets wat je
lichaam helemaal niet gewend is en nauwelijks aankan. Je hebt allemaal blaren
en pijn. Na een paar weken kun je niet
meer opstaan van je tafeltje zonder een
paar minuten te strompelen. Je bent ook
de hele tijd alleen met jezelf, waardoor
allerlei pijnlijke ervaringen boven komen;
dingen waar je niet meer aan wilt denken.
Maar omdat je met zoiets groters dan jezelf bezig bent en dat met allemaal andere
mensen deelt, worden die pijnlijke ervaringen door pelgrims altijd positief uitgelegd. Nare dingen in het gewone leven wil
je snel vergeten, maar nare dingen op de
Camino maken je sterker. Dat hele discours rond die pelgrimage is zó positief.”
Afzien is onmiskenbaar onderdeel van de
pelgrimage. Dat zegt Marianne Hoogervorst, een katholiek gelovige uit het dorpje
Maasland. In de herfstvakantie van 2014
ging ze met dochter en kleindochter op
pelgrimage naar Israël, waar ze in acht
dagen de woestijn bezochten, maar ook de

Geboortekerk in Bethlehem, de Dode Zee,
het plaatsje Ein Karen waar Johannes de
Doper als kind zou hebben gewoond, de
boom van Zacheüs, het Meer van Galilea.
“We zijn ook naar de Berg van de Zaligsprekingen geweest. Daarvandaan zijn we
naar beneden gelopen. Dat was héél steil
naar beneden. Ik ben heel krakkemikkig
en ik heb het dus op wilskracht volbracht.
Want ik wilde per se die voettocht lopen.
Ik denk dat ook dát pelgrimeren is: dat
je jezelf overwint op een punt waarvan
je zegt dat het menselijkerwijs gesproken
niet kan. En toch red je het. Dat heb ik
op meer plekken in Israël gedaan. We
zijn ook van de Sionsberg naar beneden
gelopen. Dat was eigenlijk te zwaar voor
mijn benen, maar ik had het nooit, nooit,
nooit willen missen. Zoiets verbind je met
je innerlijke kracht.”
Het maakt Hoogervorst niet zoveel uit of
de plekken die ze bezocht daadwerkelijk
de plekken waren waar Jezus heeft rondgelopen of de tollenaar Zacheüs in de
boom geklommen is om zijn Heiland te
zien. Bewijs zocht ze niet. Het ging haar

Kathedraal Santiago
de Compostella.
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om wat er binnen in haar gebeurde. “Het
is niet alleen een pelgrimage in Israël,
maar ook een weg naar binnen. En dat is
denk ik dé omschrijving van een pelgrimage: de weg naar binnen.”
Veelzeggend was haar bezoek aan de berg
Tabor, waar ze achttien jaar geleden ook
al eens was. “Dat is voor mij een bijzondere plek, omdat ik daar toen met mijn man
geweest ben” (die inmiddels is overleden,
JT). Op die berg hebben we, achttien jaar
geleden, een viering gehouden. En in die
viering werd het mij toen duidelijk wat ik
moest doen in mijn leven. Ik was namelijk
aan het eind van mijn studie theologie,
wat mijn tweede studie is, en ik wist steeds
niet of ik het onderwijs wel of niet vaarwel
moest zeggen en het pastoraat moest ingaan. Op die plek zag ik dat ineens helder:
‘Ik moet het pastoraat in’. Ik heb daarna
zestien jaar in het pastoraat gewerkt.”

Naar de oorsprong
Zo is de pelgrimage vooral een rite de
passage: je verandert als mens. Dat weet
ook Ben Engelbertink, een missionaris van
de katholieke, Britse congregatie Mill Hill.
Hij werkt nu in Enschede, maar verbleef
tien jaar onder de Dajaks op Borneo en
leefde tussen 1990 en 1994 tussen de
Aboriginals in Australië. “Zij hebben de
Walkabout: dat is de tocht die een Aboriginal maakt naar de oorsprong van zijn
bestaan, naar de plaats waar zijn moeder
voor het eerst voelde dat zij zwanger was.
Dat is een heilige plek voor hem. Ik ben
veel met hen rondgetrokken, de woestijn
in. Toen ik terugkwam in Nederland heb
ik dat doorgezet. Ik werd toen pastor voor
buitenlandse studenten in Delft. Ik werd
in die tijd wat ouder en moest besluiten
of het nog wel goed was dat ik bij die
studenten bleef, of dat ik mijn plek moest
overhandigen aan een jonger iemand.
Toen besloot ik om van Enschede naar
Santiago de Compostella te lopen. Ik was
zo’n drie maanden onderweg. Santiago is
een heilige plaats, maar in feite was mijn
doel om in mijzelf duidelijkheid te krijgen
over mijn toekomst.”
Op weg naar Santiago leerde hij een
Japanner kennen die hem vertelde over
de bedevaarten in Japan. Hij leerde over
de boeddhistische tocht van de 88 tempels
op het eiland Shikoku. Deze 1200 kilome-

Verder lezen
Er zijn al talloze persoonlijke camino-boeken geschreven, die in de betrokken landen steeds
weer voor een opleving zorgen: De pelgrimstocht naar Santiago, ook uitgebracht onder de
titel De weg naar het zwaard, was in 1987 het schrijfdebuut van de populaire Braziliaanse
schrijver Paulo Coelho; The camino, a journey of the spirit uit 2000 is van de hand van de
Amerikaanse actrice Shirley MacLaine; Ich bin dann mal weg uit 2006 is de bestseller van
de in Duitsland bekende komiek Hape Kerkeling. Een verfilming van dit boek komt dit jaar
in de bioscoop. Ook in Nederland liggen de bibliotheken vol van persoonlijke reisverslagen.
Daaronder de klassieker Pelgrim zonder God van Herman Vuijsje. De ongelovige socioloog
Vuijsje maakte in 1989 de voettocht in omgekeerde richting, van Santiago naar Amsterdam.
In 2010 maakte de Amerikaanse regisseur Emilio Estevez de camino-speelfilm The Way,
waarin Estevez’ vader Martin Sheen de hoofdrol speelt.
Het Nederlands Genootschap van Sint-Jacob beheert een informatieve website:
www.santiago.nl.

ter lange, bergachtige route is net zo oud
als de Camino de Santiago, gesticht door
de achtste-eeuwse monnik Kobo Daishi.
Engelbertink liep de pelgrimage drie keer,
voor het laatst in 2013. “De eerste keer was
ik vooral nieuwsgierig naar de Japanse
cultuur, maar de volgende pelgrimstochten gingen mij om de ontmoeting zelf: met
de boeddhist, met de mens die daar leeft.”
De reizen veranderden hem. “Ik geef het
boeddhisme nu een grote plaats in mijn
leven, omdat ik het kan verenigen met het
christendom.” Hij leerde over de acceptatie van het lijden, werd als missionaris
minder overtuigd van zijn eigen waarheid,
ging minder vlees eten, stopte met roken.
“Onder Japanners is het een heel populaire tocht. Ze lopen hem ter overdenking,
maar ook ter heiliging. Want bij elke
tempel wordt de soetra van Kobo Daishi
uitgesproken en worden er wierookstaafjes gebrand. Er bestaat het gezegde dat
hij als boeddha deze tocht heeft gemaakt
omdat er 88 gebreken waren in zijn
leven. Dus er is ook een uitdaging om bij
elke tempel een van jouw gebreken te

‘Iedere dag kan ik
er iets gebeuren wat
je nog nooit hebt
meegemaakt’

overdenken. Er zijn mensen die de tocht
lopen nadat iemand overleden is, om het
verdriet eruit te lopen. Ik heb ook enkele
werklozen ontmoet, die hem liepen in
de hoop dat ze een zegen zouden krijgen
om nieuw werk te vinden. Elke tempel is
bovendien bekend voor iets specifieks: er
is een tempel waar je naartoe gaat als je
slechte ogen hebt, er is een tempel waar
je naartoe gaat voor zwangerschappen.
Dat speelt allemaal een rol. Ik vond de
tocht in Japan veel spiritueler dan de
tocht naar Santiago. Die is veel commerciëler. Veel mensen lopen die uit avonturisme of prestatiezucht. Dat speelt in
Japan veel minder.”
“Vlakbij Enschede heb je de plaatsen
Oldenzaal en De Lutte. Daartussen heb je
de Tankenberg. Dat is een heuveltje waar
vroeger de Saksische vrouwen naartoe
gingen om hun vruchtbaarheidsrituelen
te doen. Ik spreek nu over tweeduizend
jaar geleden. Toen liepen mensen daar
dus ook al naartoe. Dat vind ik zo mooi:
met mijn ervaringen van Santiago en
in Japan in mijn achterhoofd loop ik nu
geregeld mijn kleine pelgrimstochtje naar
de Tankenberg. Ik doe dat gewoon om
soms een rustige tijd te hebben. Maar ik
ben daar ook in die buurt geboren. Dus
dat is dan weer dat Australische element
wat ik ook weer meeneem: ik ga dan
terug naar de plaats waar mijn moeder de
eerste keer voelde dat ze van mij zwanger
was.”

.
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