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Op de fiets naar Santiago:
De energie van een missie1
Jan Kloosterman

Op 5 juni 2016, uitgezwaaid door een groepje familie en vrienden en gezegend
door de vicar van het kleine kerkje in Zuidoost-London, het startpunt van onze
tocht, reden mijn zwager en beste vriend Terence en ik waggelend op onze
zwaarbeladen fietsen de straat uit, op weg naar Santiago de Compostela. Een
tocht ter nagedachtenis: een half jaar eerder waren onze beide moeders kort na
elkaar overleden. Het avontuur begon dan ook met een speciale mis in St. James
the Great, de kerk die de moeder van Terence jarenlang trouw had bezocht en
waarin ze zeer actief was geweest.
De opdracht: Mijn missie

Na het overlijden van mijn moeder moest ik een belangrijke belofte nakomen.
Zij had een klein houten kruisje dat ze al ruim 10 jaar lang trouw onder haar
kussen bewaarde tezamen met een klein Maria-medaillon. Daar had ze altijd erg
veel steun aan gehad. Als we het zo af en toe hadden over de dood verzekerde
ik haar altijd: “Mam, als het eenmaal gebeurd is, dan zal ik daar best last van
hebben en ik zal er wel even aan moeten wennen om wees te zijn. Maar ik ga
vast en zeker jouw houten kruisje naar Santiago brengen, op de fiets.” Mijn
moeder keek dan zeer bedenkelijk: “Dat is toch wel heel erg ver…” En dan
glimlachte ze: “...maar het zou wel mooi zijn!”
Ze stierf op 29 november. Na het afscheid was het me helemaal duidelijk:
ik was geen wees maar een pelgrim met een ‘missie’. Die belofte aan mijn
moeder om haar kruisje naar Santiago te brengen gaf mij een bepaalde energie –
en een praktisch doel. Een goede fiets had ik al, maar wat verder? Na vele jaren
in het bedrijfsleven en als docent op een internationale business school wist ik
maar al te goed dat het succes van elke onderneming afhangt van het hebben
van een duidelijke missie – de operationele doelen volgen dan vanzelf. Missies
1 Deze bijdrage is tot stand gekomen in samenwerking met Terence Dixon. De foto’s zijn van Ian
Willmott. Ik dank mijn zus Karin Dixon-Kloosterman voor haar commentaar en professionele
editing.
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geven energie en, eenmaal in je onderbewustzijn, een leidraad voor de juiste
actie. Dat betekende dus: lid worden van het Sint Jacobs Genootschap, veel
lezen, een proeftocht maken (de pelgrims fiets-driedaagse, startend uit Jacobiparochie). Fietstassen, tentje en kaarten aanschaffen. De energieniveaus gingen
alleen al door de anticipatie omhoog. Ik had besloten om in de eerste helft van
2016 te vertrekken, langer wachten zou ik gewoon niet volgehouden hebben –
“voor hetzelfde geld speel ik over twee jaar zelf harp,” was en blijft mijn uitgangspunt! Maar zou ik het wel redden, zo op m’n eentje?
Terence is evenals ik een enthousiaste fietser; hij fietst iedere dag naar zijn
werk bij de Londense ambulance dienst als paramedic. We zijn zwagers en goeie
maatjes. Zijn moeder was twee dagen na de mijne overleden. Duidelijk dat bij
mij de gedachte rees: als we het nou eens samen konden doen? Maar toen ik
hem daarover benaderde luidde zijn antwoord kort en duidelijk: “Dat gaat dit
jaar niet lukken.” Om daarna, begin 2016 mij alsnog heel blij te verassen met de
mededeling: “Ik heb verlof kunnen krijgen, ik ga mee!” Zo zie je maar weer dat
alles mogelijk is wanneer je om hulp vraagt: nadat hij een en ander had uitgelegd
aan zijn leidinggevende, bleek het geen probleem om met een combinatie van
vakantie- en onbetaalde dagen de benodigde zes weken verlof te kunnen opnemen. Ha, nóg meer energie dus, samen op pad!

Uitgezwaaid door de vicar
(alle foto’s: collectie Jan Kloosterman)
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The first statue of St James near Chateaudun

St James always there to point the way

Het goede doel: Extra motivatie

Paul Post maakte in zijn artikel Mapping the field (zie Hoofdstuk 1) een duidelijk
onderscheid tussen een ‘missie’ en een ‘doel’. Volgens zijn analyse zit het verschil in de drijfveer: een missie is meer ideëel geladen, een goed doel materieel.
Ik sta achter dit onderscheid. De motivatie voor onze fietstocht was, zoals al
aangegeven, in eerste instantie mijn zeer persoonlijke opdracht, of ‘missie’, om
het kruisje van mijn moeder naar Santiago te brengen, zoals ik haar had beloofd.
In dat opzicht was de inslag dus inderdaad ideëel, hoewel voor mij duidelijk
meer in de zin van het spirituele: het zou een pelgrimstocht worden – in de
ware traditie van de Camino. Het besluit van Terence om in te gaan op mijn
uitnodiging om mee te fietsen voegde er echter nog een nieuwe dimensie aan
toe. In Engeland is het namelijk de normaalste zaak dat je zoiets niet (alleen)
‘voor jezelf’ doet, maar je ook inzet voor een liefdadig doel – wellicht een cultureel verschil dat is voortgekomen uit de relatief wat meer beperkte rol van de
overheid in Engeland. Officieel zijn er daar maar liefst zo’n 160.000 charities
actief. Keuze genoeg, dus. Maar de moeder van Terence had de laatste vijf jaar
aan dementie geleden, een verschrikkelijke ziekte waarmee ze, tot groot verdriet
van familie en vrienden, uiteindelijk in een verzorgingstehuis was beland. De
logische keuze voor onze liefdadige inzet werd dus de Alzheimer’s Society, een
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stichting die de belangen behartigt van zowel patiënten met allerhande vormen
van dementie als hun families.
Paul Post geeft in zijn inleidende bijdrage aan dat het fenomeen sponsorevenement ook in Nederland steeds populairder wordt. In Engeland is het zelfs
al vaak moeilijk een plaats te bemachtigen; wil je deelnemen dan moet je op de
voorhand al een minimum bedrag aan sponsorgeld beloven om überhaupt kans
te maken – voor de organisatoren is het goede doel nu eenmaal belangrijker dan
persoonlijke motivatie. Voor de deelnemers kan dat soms natuurlijk heel anders
liggen: het liefdadige doel wordt een middel waarmee zij hun feitelijke doel
(meedoen) kunnen bereiken. Het fenomeen groeit langzamerhand uit tot een
soort cultuur waarin het motto geldt: hoe gekker, hoe beter. Alles om maar de
aandacht te trekken en meer geld in te zamelen. In Nederland is het allemaal
nog vrij bescheiden – de Rotterdamse marathon is keurig 5 uur na de start afgelopen, maar vergelijk dit met London, waar de tv camera’s vrolijk blijven filmen
zolang de laatste loper de eindstreep nog niet heeft gehaald, en dat kan soms
dagenlang duren.
Terence en ik wilden er geen circus van maken; er waren natuurlijk geen
camera’s. Het goede doel was voor ons geen middel, maar had wel degelijk een
ideële inslag, zij het in andere zin. Dat neemt overigens niet weg dat we wel met
veel trots onze speciaal aangeschafte Alzheimer’s Society-fietsshirtjes hebben
gedragen tijdens de tocht. Wij hadden ook geen van beiden enige ervaring met
het aantrekken van supporters en geld inzamelen: het ging ons per slot van
rekening bovenal om onze persoonlijke missie de tocht te volbrengen. Maar
gelukkig bood het inmiddels ook in Nederland vrij bekende JustGiving-platform een ideale, vrij simpele oplossing. Je kiest je goede doel en geeft aan welk
bedrag je nastreeft – in ons geval £1.500 (losjes gebaseerd op £1 per mijl); je
maakt je eigen pagina aan met je story van ‘hoe, wat en waarom’. Je stuurt vervolgens aan al je contacten een mailtje met een link naar die specifieke pagina en
zij kunnen dan al dan niet een bedrag schenken. Helemaal doelgericht dus.
De ondersteunende werking van het goede doel

Terence en ik hadden er bewust voor gekozen om alleen ons netwerk van
vrienden en kennissen aan te schrijven om steun te verzoeken. Maar ook zette
mijn zus, naar aanleiding van berichten die we via sms en email stuurden, zo af
en toe updates (foto’s en berichtjes) op de JustGiving-pagina, waarvan onze
supporters dan weer automatisch op de hoogte werden gebracht. Op die manier
konden zij onze tocht in grote lijnen volgen en, zoals velen na terugkomst vertelden, kregen ze zelfs het gevoel een beetje mee te reizen. Er werd over onze
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missie gesproken. En in St. James the Great, het Londense kerkje, werd er zelfs
gebeden iedere zondag! Een zeer positieve ervaring.
Het schijnt zo te zijn – en dat is intuïtief ook wel aan te voelen – dat je een
veel grotere kans maakt om je doel te bereiken als je het aan anderen vertelt, er
andere mensen bij betrekt. Iemand die voor zich houdt dat hij wil stoppen met
roken bijvoorbeeld zal minder kans op succes hebben. Dit is inderdaad ook
onze ondervinding geweest: het inzamelen van geld voor de Alzheimer’s Society
was op zich niet noodzakelijk, maar gaf ons wel heel duidelijk extra energie en
inspiratie. Je ziet dat tellertje op de JustGiving-site – het behaalde percentage
van je financiële target – omhooggaan en gaat natuurlijk voor minimaal 100 procent. Maar nog belangrijker is de kick die je krijgt, de mentale boost wanneer je
ziet hoeveel mensen bereid zijn je als sponsor of supporter te ondersteunen.
Die betrokkenheid van anderen geeft je uiteindelijk ook de motivatie om
door te zetten. Je kunt die supporters toch niet in de steek laten! Het was ook
wel frappant dat tijdens die eerste 100 kilometer door Zuidoost-Engeland
onderweg naar Dover, als we maar even stopten om uit te rusten, er altijd wel
iemand letterlijk een duit in het zakje deed voor ons goede doel. Eenmaal op
het vasteland gebeurde dit overigens niet meer, maar wel maakte onze
Alzheimer-shirtjes duidelijk indruk op de mensen die we tegenkwamen op de
Camino. Waar we ook stopten kwam men op ons af om even een praatje te
maken. Om te kijken of dat nou werkelijk iets te maken had met die shirts of
met onze eigen uitstraling besloten we om het aan een test te onderwerpen:
eerst droegen we om beurten het shirt, en toen geen van beiden. En wat bleek:
degene met Alzheimer-shirt werd inderdaad vaker aangesproken en zelfs
gefotografeerd. Zonder die shirts waren de spontane contacten toch opmerkelijk minder.
Het goede doel werkte dus eigenlijk heel ondersteunend in het halen van
de eindstreep. Het mooie was dat er eigenlijk geen dag voorbij is gegaan waarop
we niet het verhaal van onze moeders en onze missie hebben mogen delen met
in principe total strangers. En dat verhaal, ons verhaal, was uiteindelijk de inspiratie voor de hele reis. Dankzij onze supporters hebben we uiteindelijk 127
procent van ons streefgetal voor de Alzheimer’s Society bereikt.
Na terugkomst vroeg een lokaal blad, de Heraut, om een interview – de
journalist had via supporters van ons JustGiving-initiatief het verhaal van de
missie vernomen. Het is opmerkelijk dat in het artikel onder de kop “Jan
Kloosterman en Terence Dixon met een missie naar Santiago de Compostela”
(7 september 2016) het ondersteunende doel niet wordt vermeld. Bij navraag bij
de journalist was het antwoord duidelijk: de missie was inspirerend voor de
lezers, het goede doel slechts een aardige bijkomstigheid.
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We zijn tijdens onze tocht ook geen andere pelgrims tegengekomen die
overduidelijk met een goed doel bezig waren; we hebben geen andere sponsorshirts gezien. Dat is misschien maar goed ook, want uiteindelijk is de Camino
toch een spirituele beleving. Het idee dat het zoiets zou worden als de London
Marathon of de Alpe d’Huzes schrikt me echt af, en ik hoop van harte dat wij
niet de aanstichters zullen zijn geweest van een ‘Sponsor Camino’.
Een goed begin is het halve werk

Het is voor ons enorm bevredigend geweest om deze tocht te maken. Met de
Jacobsschelpen aan de fietstassen, steentjes voor het Cruz de Fer, het houten
kruisje, een beetje van de as van mijn ouders, en natuurlijk onze missie voor
ogen, was het voor ons eigenlijk geen kunst om eerst Santiago te halen en daarna Finisterre. Opgeven kon gewoon niet, dat is ook nooit in ons hoofd opgekomen.
De echte emoties kwamen uiteraard bij het leggen van de steentjes bij het
Cruz de Fer, het laten zegenen van het houten kruisje in de kathedraal van Santiago de Compostela, en het uiteindelijk uitstrooien van wat as in de Atlantische
Oceaan bij Finisterre. Missie volbracht.

Finisterre
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Een dergelijke reis drijft je tot acties die je anders waarschijnlijk niet zou
ondernemen, of nog erger: om aan iets te beginnen wat je niet afmaakt. Een
zwak doel geeft een zwak of onbevredigend resultaat. Het heeft ons verbaasd,
dat we ook op de Camino pelgrims zijn tegengekomen die twijfelden of ze
verder zouden gaan, terwijl ze toch echt van plan waren om Santiago te
bereiken. To each his own, maar ik vertel toch liever het verhaal van hoe het was
om de missie te volbrengen.
Ik vraag me wel eens af of we het ooit nog een keer zullen doen, de
Camino voor de tweede keer zullen fietsen. Het antwoord hierop moet ik
schuldig blijven. Het is onwaarschijnlijk dat we het weer voor een goed doel
zouden doen, dat is ons toch niet echt eigen. Terence en ik hebben afgesproken
dat we de Camino uitsluitend nog een keer doen wanneer er weer een nieuwe
glasheldere missie aan ten grondslag ligt. Maar in ieder geval gaan we hopelijk
nog vele korte of lange tochten maken.
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