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Inleiding
Suzanne van der Beek, Jasper Koedam & Bart Simmelink

De eerste expert meeting die de Camino Academie organiseerde had als thema ‘Pelgrims verhalen’. Die bijeenkomst kondigden wij aan met de woorden:
Zolang er pelgrims zijn verhalen ze van hun tocht. Die verslagen vormen niet alleen
een interessant literair genre, ze zijn ook een unieke toegang tot het fenomeen
pelgrimage en de motieven en ervaringen van pelgrims door de eeuwen heen.1

Door de jaren heen hebben we het vaak gehad over de verhalen die pelgrims
lezen en schrijven – zowel online als offline, zowel op de Camino als achteraf,
zowel vroeger als nu. Andere mediaverhalen zijn hierdoor enigszins op de achtergrond verdwenen, terwijl we in de afgelopen jaren toch ook een toename hebben gezien van bijvoorbeeld films over de Camino. De grote variatie in het soort
films dat in korte tijd over de Camino is verschenen illustreert dat de interesse
voor het pelgrimeren van verschillende richtingen kan komen. Daarom besloten
we om onze pijlen eens te richten op een ander genre pelgrimsverhalen en een
filmfestival te organiseren rond pelgrimsfilms: Cinema Camino. Op zondag 5 november 2017 stond filmtheater ’t Hoogt in de binnenstad van Utrecht in het teken van films over de Camino en het pelgrimeren.
Het samenstellen van het programma bleek een complexe klus. Er is een grote
diversiteit aan makers, thema’s en uitvoeringen van pelgrimsfilms. Waar geen
twijfel over bestond, was dat we de meest bekende film over de Camino wilde
vertonen: The Way van Emilio Estevez.2 Deze film vertelt het verhaal van de zelfverzekerde Amerikaan Tom Avery (gespeeld door Martin Sheen) die besluit de
Camino Francés te gaan lopen wanneer zijn meer avontuurlijke zoon Daniel omkomt tijdens een tocht door de Pyreneeën. Het is niet moeilijk te zien waarom
deze film zo geliefd is onder pelgrims: de beelden van de wegen en de stadjes zijn
een feest van herkenning en de film viert alle typische pelgrimwaarden. Het is een

1
2

Zie: www.caminoacademie.nl/agenda/expertmeeting-2014-programma/
Emilio Estevez (reg.): The Way, Icon Entertainment International, 2010.
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verhaal over tolerantie, vertrouwen, en het soort vrijheid dat het best wordt samengevat door Daniel wanneer hij tegen zijn vader zegt: ‘You don’t choose a life, dad.
You live one.’
Hoewel The Way een zeer herkenbare film is, zijn er toch ook films die een
meer interessante benadering durven te nemen en de kijker uitdagen om nieuwe
kanten van de Camino te zien. Het meest extreme voorbeeld is misschien wel La
voie lactée van de Spaanse regisseur Luis Buñuel.3 Het zal geen toeval zijn geweest
dat deze rebelse film verscheen in het jaar van de studentenrevoluties. De film
wordt gedragen door Buñuels opstandige insteek, met name zijn afkeer van wat
hij ziet als de hypocrisie en de dogma’s van de Katholieke Kerk, en werd dan ook
niet door iedereen even enthousiast ontvangen. De pelgrimstocht functioneert
hier als symbool voor het geheel aan religieus fanatisme en het gehuichel dat hij
aan de kaak wil stellen. Toch is het geen uitgesproken boze film, eerder een grappige – waarin speels wordt omgegaan met heden en verleden, met dromen en
visioenen, en waarin bizarre ontmoetingen en dialogen de kijker steeds weer uitdagen om betekenis te vinden in de surrealistische werkelijkheid van deze pelgrims.
Een andere manier om de kijker een nieuwe blik te geven op de Camino is
om juist niet te vervreemden, maar om de kijker heel dichtbij te brengen, zoals
Freddy Mouchard doet in zijn Compostelle, le chemin de la vie.4 Hij weet de kijker
bijna het scherm in te zuigen door prachtige beelden van de route naar Santiago
te combineren met de stemmen van pelgrims die we nooit te zien krijgen. De
combinatie zorgt voor een poëzie die een doorsnee documentaire zelden bereikt.
De beelden worden onderbroken met scènes die van de kijker een interpretatie
verwachten: een marionet die als pelgrim langs de Camino loopt, beelden van
spelende kinderen in de natuur, of een spelletje ganzenbord. Mouchard vraagt je
dus op zijn eigen manier opnieuw naar de Camino te kijken.
Mouchards documentaire is des te interessant, omdat in de meeste pelgrimsfilms juist de pelgrims zelf centraal staan. Zo ook in de komische film Ich bin dann
mal weg geregisseerd door Julia von Heinz.5 Een man gaat op pad, zoals zo veel
pelgrims, om dichter bij zichzelf te komen. Hij vertrekt met de vraag: “Wie ben
ik eigenlijk?” Velen zullen de plot van deze film al kennen, omdat het gebaseerd
is op de gelijknamige bestseller van de Duitse komiek Hape Kerkeling die in 2006
verscheen. Maar de film is geen een-op-een-verfilming van het boek. Er worden
verschillende nieuwe personages geïntroduceerd en ook de toon is iets anders.
Luis Buñuel (reg.): La voie lactée, Greenwich Film Productions, 1969.
Freddy Mouchard (reg.): Compostelle, le chemin de la vie, Betel Films, 2015.
5 Julia von Heinz (reg.): Ich bin dann mal weg, Gesellschaft für feine Filme, 2015.
3
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Waar het boek voor het grootste deel bepaald wordt door de komische opmerkingen van de schrijver, probeert de film iets meer diepgang in het verhaal te
brengen. Dit gebeurt onder andere door een serieuze blik te werpen op Hape’s
kindertijd en zijn veranderende relatie tot een God die hem vroeger zo vertrouwd
was. Via deze overdenkingen en gesprekken met verschillende andere pelgrims,
probeert hij zichzelf beter te begrijpen.
Tot nu toe bekeken we met name films die zich afspelen op de tegenwoordige Camino, maar een van de grote aantrekkingspunten van de tocht is ook juist
haar lange geschiedenis. De politieke geschiedenis van de route en het leven van
de middeleeuwse pelgrim spreken velen tot de verbeelding. Zo ook voor Cees
Nooteboom, die niet alleen een boek schreef over zijn reizen door historisch
Spanje,6 maar er samen met Hans Keller ook een documentaire over maakte. De
documentaire Geschiedenis van een tocht7 is het verslag van hun reis van Haarlem
naar Santiago, een reis door Frankrijk en Spanje, maar met name ook door duizend jaar cultuurgeschiedenis. De heren wijzen aan hoe de middeleeuwse pelgrim
over dezelfde paden trok die er nu nog liggen en hoe deze geschiedenis te herkennen is in de huidige landschappen en gebouwen. Ze openen de wereld achter
de Camino zoals de tegenwoordige pelgrim die ziet.
Tot slot nog een pelgrimfilm die zich richt op een andere kant van de geschiedenis van de Camino: de Spaanse animatiefilm O Apóstolo (2012) van
Fernando Cortizo speelt in op de vele mythen en legendes die vroeger (en nu
soms nog steeds) de ronde deden in Galicië en Asturias.8 In het dorpje Xanaz
(een echt bestaand dorpje langs de Camino Primitivo) verdwijnen regelmatig pelgrims op mysterieuze wijze. Wanneer de ontsnapte gevangene Ramon zich voordoet als pelgrim om zijn straf te ontvluchten, komt ook hij terecht in het dorpje
waar zich iedere nacht een luguber ritueel voltrekt. De indrukwekkende animatie
en de grimmige sfeer van de film, maken het een bijzondere bijdrage aan de verzameling pelgrimsfilms. (Leuk weetje: de animatie in deze film werd gedaan door
de Nederlandse animatiestudio Pedri Animation.)
Zie ik het goed dat jullie alle vertoonde films kort noemen of behandelen
behalve walking the camino, hawinkels en tosca? Zou mooi zijn die drie er nog even
in te schrijven?
Pelgrimsfilms kunnen dus meer dan enkel herinneringen oproepen met mooie
beelden van de route, ze laten ons ook juist nieuwe kanten zien van de tocht en
Cees Nooteboom: De omweg naar Santiago. Amsterdam: Uitgeverij Atlas, 2011 [1992].
Hans Keller (reg.): Geschiedenis van een tocht. VPRO, 1990.
8 Fernando Cortizo: O Apóstolo, Artefacto producciones, 2012.
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het leven op de Camino. En dat doen ze allemaal op hun eigen manier. Cinema
Camino wilde juist deze diversiteit van pelgrimsfilms laten zien met de vertoning
van verschillende soorten films: speelfilms, documentaires en animatiefilms: van
drama tot komedie, van poëzie tot surrealisme en horror, en van persoonlijke tot
historische en spirituele verhalen. Om te duiden hoe deze films begrepen kunnen
worden in een bredere culturele of sociale context, nodigde de Camino Academie
wetenschappers en experts uit verschillende disciplines uit om de films in te leiden. In dit Camino Cahier zijn enkele van deze inleidingen gebundeld.
Paul Post, voorzitter van de Camino Academie en hoogleraar Rituele Studies aan
Tilburg University, bespreekt de documentaire Walking the Camino van Lydia
Smith (2014) in het kader van pelgrimsmotieven. Waarom gaat een pelgrim op
pad? Wat beweegt de moderne pelgrim? Aan de hand van verschillende voorbeelden en casussen schetst hij een beeld van de ervaringenclusters die pelgrims motiveren naar Santiago te vertrekken.
In de tweede bijdrage verkent Janieke Bruin-Mollenhorst, promovenda aan
Tilburg University, ontwikkelingen in de Nederlandse uitvaartcultuur en moderne
asbestemming. Deze verkenning biedt een achtergrond bij een belangrijk thema
in de film The Way (Emilio Estevez, 2010), waarin vader Tom naar Santiago vertrekt met de as van zin overleden zoon Daniel. Wat is de relatie tussen de nabestaande en de as van een dierbare overledene? En hoe uniek is die relatie eigenlijk?
Voor de meest experimentele film van de dag, La voie lactée (Luis Buñuel, 1969),
verzorgde Gijs Mulder een inleiding in de complexe imaginaire wereld van de
regisseur. Mulder, universitair docent Spaanse taal en cultuur aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen en vertaler van het boek Buñuel over Buñuel, neemt ons
mee langs een aantal prominente katholieke thema’s in de film, maar schetst ook
hoe de film een reflectie is van Buñuels politieke opvattingen.
De bundel wordt afgesloten door de inleiding van Tom van Nuenen, universitair docent aan Tilburg University en gepromoveerd op een onderzoek naar moderne reisverslagen. Zijn inleiding bij de film Geschiedenis van een tocht (Hans Keller,
1986) gaat in op Cees Nooteboom als reiziger, de manier waarop hij zwerft en
verdwaalt zonder echt aan te willen komen en de verbeelding die voor de reiziger
soms belangrijker is dan de werkelijkheid.
Dit Camino Cahier is het tweede in een serie publicaties die een podium bieden
voor verslagen van bijeenkomsten, maar ook voor andere publicaties gerelateerd
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aan de initiatieven van de Camino Academie. De Cahiers zullen steeds een beperkte hard copy oplage krijgen en verder als open access publicatie beschikbaar
zijn via de website van de Camino Academie (www.caminoacademie.nl). Hier is
ook een verslag te vinden van de discussies die tijdens het filmfestival ontstonden
naar aanleiding van de hier gepresenteerde verhalen. De Camino Cahiers worden
financieel mogelijk gemaakt door de samenwerking met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.
Oktober 2018
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Wat beweegt de moderne pelgrim?
Paul Post

Inleiding
Graag een paar inleidende woorden bij de film die u straks gaat zien. En misschien
ook wel ter inleiding bij deze hele filmdag, want in wezen gaan alle films vandaag
over één centraal thema: Wat beweegt de pelgrim naar Santiago de Compostela,
of misschien preciezer: Wat beweegt de moderne pelgrim? Daar zoeken de films
elk op eigen wijze een antwoord op. Wat is er in het spel? Wat zijn de motivaties?
Hoe modern is de onderneming eigenlijk? Wat zijn kenmerken van die pelgrims?
Waarom zo’n constante bloei?
Diezelfde vragen houden mij en vele andere onderzoekers al jaren bezig. De
Camino is een treffend exponent van actuele rituele dynamiek. En al jaren probeer ik wat orde aan te brengen in de verschillende lagen van motiefclusters en
drijfveren. Soms leidt dat tot een typologie van pelgrims, soms tot sets van motieven. De ervaringen en toe-eigeningen van de pelgrim staan daarbij steeds centraal. Hierbij van mijn kant een kleine proeve van waar ik nu sta met mijn bevindingen. Het gaat dus om de aantrekkingskrachten, de lonkende en lokkende ervaringen van de moderne pelgrim naar Santiago.1
Vgl. Paul Post, Jos Pieper & Marinus van Uden: The modern pilgrim. Multidisciplinary explorations of Christian
pilgrimage (= Liturgia condenda 8), Leuven: Peeters, 1998; Suzanne van der Beek: New pilgrim stories.
Narratives – Identities – Authenticity (dissertatie), Tilburg: Tilburg University, 2018.
1
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Momenteel zie ik negen profielen of clusters van aantrekkingskracht en dragende ervaringen. Ik kom er toe op basis van allerlei onderzoek, gesprekken met
pelgrims en vooral door lezing van de vele pelgrimsverslagen die ik verzamelde.
Het zijn deze negen ervaringsclusters die ik enerzijds breed terugzie in de films
en anderzijds naast die films kan leggen in een kritische confrontatie. Wat zie ik
wel terug en wat niet? Hierbij mijn negen profielen.
Negen thema’s
1. Religie & spiritualiteit
Het eerste profiel ligt erg voor de hand. Nog steeds is de moderne pelgrim religieus en is de tocht een religieuze onderneming. Wel moeten we dan ‘religieus’ niet
eng verbinden met traditionele institutionele religie. Neen, het gaat om religie in
ook vooral spirituele zin, breed en open, en ook sterk individueel gekleurd. Maar
hoe dan ook: religie is volop en dominant present op de Camino op tal van manieren. Natuurlijk is er de historische verbindingslijn, waarover straks meer. De
Camino is van huis uit en van nature religieus gekleurd. De moderne pelgrim
ontmoet monniken, neemt aan kerkdiensten deel, bidt, discussieert over religieuze zaken. Santiago is beslist een ander type pelgrimsoord dan de klassieke
oorden als Lourdes, Fátima, Chestogowa en Medjugorje, die een sterk primair
katholiek-religieus stempel hebben. Santiago is eerder het doel van de Camino,
en de Camino als zodanig is een open ruimte voor religiositeit en spiritualiteit.
2. Fascinerend verleden
Een tweede profiel cluster met aantrekkingskracht vat ik onder de noemer van
fascinerend verleden. In allerlei gedaanten zijn de Camino en de pelgrim getekend
door een gedeeld erfgoed. Men is zich sterk bewust dat de Camino een rijke traditie kent, een verleden waarin de pelgrim als het ware binnentreedt. Vaak is
hij/zij zich bewust dat men letterlijk in de voetstappen treedt van vele eeuwen
pelgrimage. De middeleeuwen zijn op de tocht voortdurend aanwezig, in verhalen, in de vele kerken en kapellen. Sommige pelgrims gaan ver in het koesteren
van de traditie en de geschiedenis en kleden zich als een middeleeuwse pelgrim
en creëren aldus een eigen vorm van living history. Dat verleden is vooral present
in kunst en cultuur, in de esthetische ervaring ook. Veel pelgrims beginnen de
tocht als een kunsthistorische onderneming, het gaan langs een keten van kunsthistorische hoogtepunten.
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3. Natuur en landschap
Een derde bepalend cluster is ook prominent aanwezig: natuur en landschap. Of
men wil of niet, de tocht is in menig opzicht een voortdurende confrontatie met
de natuur. Met het weer en het landschap, met fabelachtige uitzichten en wolkendekken, met regen en wind, zon en kou, mist en nevel. In veel Camino-films
zwelgt men misschien wel wat te veel in deze component, met voortdurende
shots van vergezichten, kleine figuurtjes die opgaan in het grootse landschap, in
versnelde shots van wolkenluchten en regenbuien. Maar inderdaad, natuur en
landschap zijn belangrijke ervaringsfactoren voor de Camino.
4. Het lichaam (her)ontdekt
Een vierde themaveld zou ik bij natuur onder kunnen brengen en wordt er ook
vaak mee verbonden, maar ik noem het toch apart: het lichaam, of in jargon de
embodiment van de pelgrimage. De pelgrim wordt direct geconfronteerd met de
eigen lichamelijkheid, dat is voor velen een ware ontdekking. Men ontdekt dat
het lichaam gemaakt is voor niet sneller dan 4 km per uur. Maar ook dat het lopen
van het lichaam iets vergt. Men is plots veel met lichamelijke zaken bezig. Zorg
en gesprekken gaan heel vaak over dat lichaam, over blaren, over pijntjes, over
stuk zitten, over benen die wel of niet willen, over middeltjes en schoenen, over
slapen en eten. Voor de moderne pelgrim is de tocht vaak een ontdekking niet
van de hemel, maar van het lichaam.
5. Recreatie
Voor een vijfde cluster gebruik ik graag het label ‘recreationeel’. De moderne pelgrim is in menig opzicht een toerist, en dat is geen pejoratieve aanduiding. Van
Victor Turner komt de treffende uitspraak: “If a tourist is half a pilgrim, a pilgrim
is half a tourist.”2 Het is dus beslist voor velen een recreatieve onderneming, maar
vooral ook in de zin van re-creatie, opnieuw scheppen en geschapen worden. De
pelgrimage valt in het domein van leisure culture. De pelgrim op de Camino wordt
ook voortdurend met die toeristische dimensie geconfronteerd, met commercie,
hotelwezen, restaurants, sightseeing. En men is er beslist even uit.
6. Sportieve prestatie
Belangrijk is voorts het element dat de moderne Camino een sportieve prestatie
is, dat het van doen heeft met een andere hoek van leisure culture, sport. Sport is
Victor Turner and Edith Turner: Image and Pilgrimage in Christian culture: An anthropological perspective, New
York: Colombia University Press, 1978, p. 20; vgl. Paul Post: ‘De pelgrim en de toerist. Verkenning van
een topos’ Nederlands Theologisch Tijdschrift 67.2 (2013): 135-149.
2
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een dominante factor in onze cultuur en heeft vele raaklijnen met de moderne
pelgrimage. Steeds is er die sportieve connectie, vooral in het aspect van competitie. Of men wil of niet, voortdurend zijn er competitie en vergelijking, de prestatie die men wel of niet levert. In de film zien we dat voortdurend terug. Men
stelt zichzelf doelen, hoeveel kilometer vandaag en morgen. Een jonge vrouw
voelt zich enorm falen als ze ingehaald wordt door een man van in de tachtig. Er
klinkt ook steeds kritiek, de Camino is geen wedstrijd. Ieder heeft recht op zijn
eigen tempo, maar ondertussen….
In de documentaire zien we overigens een ultieme prestatie, een jonge vrouw
loopt de Camino Francés met een buggy en haar zoontje!
7. Heil & heling
Het zevende profielcluster is misschien wel als een soort onderhuidse stroom bij
alle andere aanwezig, ik vat het onder healing.3 Het gaat om het zoeken via de tocht
naar heil en heling. Lichamelijk en geestelijk. Uiteindelijk is elke pelgrim, vroeger
en nu, op zoek naar genezing, naar geluk en heil. Dat perspectief vormt vaak ook
de aanleiding van de tocht. Men herstelt van een ernstige ziekte, men zit helemaal
in de knoop met het leven. Of men heeft een naaste verloren en probeert met die
leegte en gemis om te gaan. Men zoekt in de tocht antwoorden op grote en kleine
vragen. Of men zit zo vast dat er zelfs geen vragen zijn, dat men op zoek is naar
relevante vragen. Men zoekt uitzicht en een uitweg. Vaak hoor je dat de Camino
een metafoor is van het leven zelf. Het zoeken van de dagelijkse weg, de obstakels
daar, staan direct in relatie tot de weg van het leven. De Camino brengt vaak een
grote rust, men raakt tot de kern, alle ballast verdwijnt na een paar dagen, alles
wat men werkelijk nodig heeft draagt men op de rug mee. Dat werkt voor velen
helend. In de film straks wordt dit ergens direct verwoord: “The Camino is pure
medicine.”
8. ‘Heterotopisch ideaal’
Voor een één na laatste cluster heb ik een moeilijk label, de Camino is een heterotopisch ideaal. Heteros is in het Grieks ‘anders’, en topos ‘plaats’.4 De pelgrimage
is een plaats of zone van anders zijn, niet als utopie (gedroomd, verhoopt), maar
als een zone en ruimte die er echt is, die ervaren wordt. De pelgrim ervaart andere
ontmoetingen, andere manieren van met elkaar omgaan, andere omgevingen.
Paul Post: ‘Om heil en genezing te vinden… Het perspectief van ritueel-sacrale velden’ in Ritualiteit
tussen heil en heling, Rien van Uden & Jos Pieper (eds.), Tilburg: KSGV, 2012, pp. 173-191.
4 Heterotopie werd met name als term gemunt door Michel Foucault, zie met uitgebreide literatuuropgave:
Paul Post: Voorbij het kerkgebouw. De speelruimte van een ander sacraal domein, Heeswijk: Uitgeverij Abdij van
Berne, 2010, pp. 100-111.
3
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Men ervaart gemeenschap en menselijke omgang in de praktijk van de tocht die
men eerder en elders niet kende. De Camino is aldus een uitgespaarde zone. De
keerzijde is wel dat als men thuiskomt het contrast met dat heterotopisch anders
zijn sterk wordt ervaren, dat men voortdurend terug verlangt naar dat ideaal, of
er voortdurend aan refereert (tot ergernis van de thuisblijvers). Ook ligt hier vermoed ik de wortel wat de ‘Camino verslaving’ wordt genoemd, de prikkel om
steeds weer terug op pad te gaan in die uitgespaarde ideale zone. In de film verwoorden twee oudere pelgrims dit treffend. Vanwege ziekte van een van hen nemen ze een keer de bus, en verblijven kort in de binnenstad van een grote stad.
Het contrast van de snelheid en de drukte wordt als sterk ervaren en het verlangen
naar de rust en het ritme van de tocht is groot.
9. Lopen met een missie
Een laatste element is betrekkelijk recent in mijn lijstje opgekomen, de Camino is
voor velen lopen met een missie.5 Aan de tocht wordt meer en meer een goed
doel gekoppeld. Dat kan redelijk abstract zijn, men loopt voor iemand, ter nagedachtenis voor een overleden dierbare. Maar vaak wordt de tocht een sponsortocht, men loopt een bedrag bijeen voor een goed doel. Dat heeft natuurlijk alles
te maken met de sterke opkomst van charity en goede doelen bij veel van ons
handelen. Veel sportieve ondernemingen, wandel-, fiets-, zwemtochten zijn sponsorondernemingen, denk aan de Alpe D’Huzes, ‘opgeven is geen optie’. Er is veel
discussie in hoeverre een pelgrimstocht als de Camino het karakter kan of mag
aannemen van een sponsortocht. Maar onmiskenbaar is dit element er, en is het
in opkomst.

Flow
Niet als tiende, maar wel als belangrijk profilerend aspect van de moderne pelgrim
is er nu in wat de Network Society noemen het onderscheidende feit dat al deze
genoemde negen aantrekkende ervaringen niet los naast elkaar staan, maar dat ze
vloeiend zijn, dat er niet één centraal cluster is. De moderne pelgrim kent ze allemaal, de een vloeit over in de ander, hij loopt als het ware in een flow met alle
negen in de rugzak. Ze lopen in elkaar over. In zoverre is het profiel van de moderne pelgrim dus fluïde en voor een deel ongrijpbaar, maar wel herkenbaar. Dat
zien we ook in de films terug.
Paul Post & Suzanne van der Beek (red.): Camino Cahier 1: Onderweg met een missie. Verkenning van de
opkomende trend om te lopen, fietsen, pelgrimeren met een missie of een goed doel, Utrecht: Camino Academie, 2017,
pp. 5-9.
5
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En juist dat ongrijpbare, dat opene en vloeiende is misschien weer een overkoepelend profiel. De Camino is in wezen een open hermeneutische ruimte, een
ruimte open voor een reeks van verschillende toe-eigeningen, betekenisgevingen
en betekenisvindingen.
Tot slot een citaat
Tot slot nog een wat langer citaat van een Camino pelgrim die na jaren terugkijkt
op zijn tocht en de motieven. Het is een citaat van Herman Vuijsje. In 1994 zegt
hij dit over zijn tocht in 1989:
Santiago: waarom?
Het graf van de apostel Jacobus in Santiago de Compostela, gelegen in het uiterst
Noordwesten van Spanje, was de belangrijkste pelgrimsbestemming voor de
middeleeuwse christenen. Toen ik er in 1989 heenging, kostte het me nogal wat
moeite om aan mijn kennissen uit te leggen waarom ik het deed. Ik kom uit een
volstrekt atheïstisch milieu. Was ik plotseling bekeerd tot de paus van Rome, of hoe
zat het eigenlijk? Nou nee, geen paus dus, geen heiligen bezoeken of op m’n knieën
vallen voor hun relikwieën. Wat die pelgrimstocht niet voor me betekende, kon ik
prima uitleggen. Maar wat ik er wel van verwachtte, behalve een sportieve prestatie,
daarop moest ik het antwoord schuldig blijven.
Mensen gaan tegenwoordig ter pelgrimage op grond van een veelheid aan
motieven, meestal heel persoonlijke. Gewoon eens goed nadenken, je zilveren
bruiloft vieren, een nieuwe carrièrestap, of een passagerite naar de oude dag.
Moeilijk uit te leggen, zo’n ritueel mengelmoes van eigen maaksel. Er is iets geks
voor nodig om tegenwoordig de Tocht te ondernemen – juist vanwege dat
onvermogen om je omgeving uit te leggen waarom je het doet. Gelukkig mág het
tegenwoordig ook vaag zijn: je hoeft niets te zeggen, te beantwoorden, te tekenen of
op te biechten.
Wel was ik een beetje ongerust geraakt door een Herderlijk Schrijven waarmee
de Spaanse bisschoppen een paar jaar geleden eerder voor de dag waren gekomen.
Ze schreven dat hedendaagse Sint-Jacobspelgrims, ook al zijn ze daar helemaal niet
op uit, onderweg nogal eens tegen God aanlopen. Zelfs degenen die als toerist
komen, eindigen niet zelden met het belijden van hun zonden aan het apostolisch
graf, daarvoor rijp gemaakt door de natuur en de stilte onderweg.
Persoonlijk wilde ik die kans eerlijk gezegd zo klein mogelijk houden. Daarom
besloot ik voor alle zekerheid de tocht in omgekeerde richting te maken, van
Compostela naar Amsterdam.6

Herman Vuijsje: ‘De weg naar Compostela: vijftien parameters, vier bedreigingen’ in Weg van
Compostela, verslag studiemiddag Werkgroep recreatie en toerisme, Wageningen: Wageningen Universiteit 1994,
pp. 21-57, hier 23s.
6
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Daniel wilde de wereld ontdekken. Aan zijn reislustige gedrag kwam echter een
abrupt einde toen hij, nog maar aan het begin van zijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostella, door een storm om het leven kwam. Hoewel onvoorbereid
en ongetraind, besluit Daniels vader Tom, een Amerikaanse oogarts, de Camino
te lopen. Tom loopt de Camino naar eigen zeggen ‘samen met zijn zoon’: hij
draagt Daniels as bij zich en verstrooit de as op verschillende plekken op de Camino.
Het verstrooien van as en het idee ‘samen’ te zijn met de overleden zoon zijn
centrale thema’s in deze inleiding. We beginnen dicht bij huis, door kort stil te
staan bij enkele trends in de Nederlandse uitvaartcultuur. Vervolgens zoomen we
in op enkele mogelijkheden rond asbestemming en reflecteren we op de relatie
die nabestaanden hebben met de as van hun overleden dierbare.
Persoonlijke uitvaart
De Nederlandse uitvaartcultuur kan worden gekenmerkt als geseculariseerd en
geïndividualiseerd. De traditionele religieuze rituelen vanuit de christelijke kerk
zijn in de afgelopen decennia naar de achtergrond verdwenen doordat de kerk
een groot deel van haar invloed heeft verloren. Natuurlijk zijn er nog steeds christelijke uitvaarten, in bijvoorbeeld een kerk of op een andere locatie, geleid door
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een voorganger of andere afgevaardigde van de kerk. Veelal, echter, is deze binding met de kerk verloren gegaan. Er zijn natuurlijk wel andere manieren waarop
gestalte wordt gegeven aan de religieuze identiteit van de overledene of de familie
(nabestaanden). Een familie kan er bijvoorbeeld voor kiezen om zelf een stukje
uit de Bijbel te lezen, het Onze Vader te bidden, of naar een Ave Maria te luisteren. Hoe en door wie er uitdrukking wordt gegeven aan een religieuze identiteit
wordt veelal door de nabestaanden zelf bepaald.
Mede doordat een christelijke uitvaart niet langer vanzelfsprekend is in Nederland, is men op zoek gegaan naar andere, betekenisvolle uitvaartrituelen. Deze
werden gevonden in de zogenaamde ‘persoonlijke uitvaart’, een term die wijd
verbreid is en waar menig uitvaartondernemer mee adverteert. Bij de persoonlijke
uitvaart draait het niet om top-down voorgeschreven manieren om een uitvaart
vorm te geven, maar wordt de uitvaart (veelal door de familie zelf) naar eigen
wens vormgegeven. Daarin kan de familie worden bijgestaan door een uitvaartleider of ritueelbegeleider, die kennis heeft van de gang van zaken rond de lijkbezorging en de (on)mogelijkheden rond de uitvaart. Doordat iedereen de uitvaart
op zijn/haar eigen wijze vorm geeft, is er een rituele creativiteit ontstaan. Iedereen
wil immers een uitvaart die recht doet aan wie de overledene was, en die past bij
de overledene en de nabestaanden. Ieder mens was/is uniek, en daarmee is ‘iedere
uitvaart uniek’ – weer zo’n veelgebruikte slogan.
Nabestaanden voelen zich vaak volledig vrij in de keuzes die ze maken voor
de vormgeving van een uitvaart, en worden ‘slechts’ beperkt door bijvoorbeeld
wet- en regelgeving, financiële middelen en eventuele onmogelijkheden bij de locatie van het afscheid. Hoewel er een gevoel van vrijheid is, is er nog een andere
speler in het veld die, gemerkt of ongemerkt, een grote invloed heeft op de vormgeving van de uitvaart: de uitvaartbranche zelf. Het aanbod van producten en
diensten is in de afgelopen decennia explosief gegroeid. Zo zijn er bijvoorbeeld
kisten, urnen en rouwvervoer in alle soorten, kleuren en maten, en kan gebruik
worden gemaakt van de diensten van bijvoorbeeld ritueelbegeleiders, uitvaartfotografen, uitvaartbloemisten en uitvaartmusici. Binnen de uitvaartbranche zijn altijd wel bepaalde trends te ontdekken. Zo is duurzaamheid op dit moment een
hot topic. Er worden bijvoorbeeld kisten en lijkwaden gemaakt van duurzame
materialen. Natuurlijk moet dit binnen de bredere maatschappelijke context geplaatst worden, waar duurzaamheid eveneens een belangrijk onderwerp is. We
moeten dus een kritische kanttekening zetten bij de vrijheid die nabestaanden
ervaren: we bevinden ons nog altijd binnen een bredere, cultureel-maatschappelijke context die ons, soms ongemerkt, beïnvloedt in onze vrijheid en de keuzes
die we maken.
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Asbestemming
Sinds 2003 wordt meer dan de helft van de Nederlanders gecremeerd. Momenteel
ligt het crematiepercentage op bijna 65%.1 De mogelijkheden rondom asbestemming zijn in de afgelopen jaren sterk toegenomen. De urn waarin de as kan worden bewaard, kan worden geleverd in alle soorten, maten en vormen en geproduceerd van allerlei materialen. De as kan echter ook worden verstrooid, worden
verwerkt in sieraad of een tatoeage (hoewel eigenlijk verboden in Nederland), of
als ‘potgrond’ dienen voor een boom. Zo werd ik enige tijd geleden op een uitvaartbeurs aangesproken door een verkoper die enthousiast op mij afliep en vroeg
“Mevrouw, mevrouw, heeft u er ooit wel eens over nagedacht om terug te keren
als een boom?”. Hier keert het thema van duurzaamheid weer terug.
Het is echter ook mogelijk om de as te splitsen. Hierbij wordt de as over
verschillende bestemmingen verdeeld. Er kan bijvoorbeeld voor worden gekozen
om een beetje as te verwerken in verschillende sieraden of over verschillende
urnen, bijvoorbeeld in zogenaamde knuffelkeitjes. Hierbij wordt een beetje as in
een urn gedaan die de vorm heeft van een keitje. Je kunt deze kei gewoon in je
hand houden en ondertussen, ‘samen met de overledene’, de krant lezen of televisie kijken.
Wanneer, zoals in The Way, de as wordt verstrooid, moet er een keuze worden gemaakt voor de locatie van de verstrooiing. De regels die duidelijk maken
waar wel en niet verstrooid mag worden, verschillen per land. In Nederland mag
vrijwel overal verstrooid worden. Bij veel crematoria is een strooiveld ingericht
waar mensen de as van hun dierbare kunnen verstrooien. Er wordt echter ook as
verstrooid op zee (vanaf een schip) of vanuit de lucht (vanuit een vliegtuig of
door de as in een ballon te doen en de ballon op te laten). In The Way zien we dat
de as wordt verstrooid op verschillende plekken op de Camino. De as bevindt
zich in een plastic zakje in een doosje, dat door Tom wordt meegedragen in zijn
rugzak. Telkens wanneer Tom een beetje as wil verstrooien, neemt hij een beetje
as uit het zakje. Wanneer hij het zakje leeg maakt, houdt hij het zakje op de kop
en schudt het laatste beetje as eruit. De oplettende kijker zal zien dat de sterke
wind de as een heel andere kant op stuurt!
Wanneer in Nederland wordt verstrooid, wordt er vaak gebruik gemaakt van
een zogenaamde strooikoker. De as bevindt zich dan in een koker waar gemakkelijk een gat in kan worden gemaakt (het gat is al geperforeerd), zodat de as
gemakkelijk vanuit de koker kan worden verstrooid. Er zijn echter ook tal van
Zie de website van de Landelijke verenging van Crematoria onder ‘Aantallen’: www.lvconline.nl/aantallen.
1
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andere producten op de markt die het verstrooien vergemakkelijken (en die voorkomen dat de as tijdens het verstrooien op je broek komt te zitten). Voor dit
publiek van pelgrims kan één product niet onbenoemd blijven. Er bestaat namelijk een urn die als wandelstaf kan dienen.2 Deze staf-urn verstrooit elke keer
wanneer deze de grond raakt een klein beetje as. Tijdens een wandeling door bijvoorbeeld het favoriete bos van de overledene kan de as worden verstrooid. Afhankelijk van de hoeveelheid as is de urn na twee kilometer leeg.

Omgang met de as
Bij een uitvaart en/of verstrooiing wordt weliswaar afscheid genomen van het
lichaam van de overledene, maar op tal van andere manier blijft de overledene
‘aanwezig’. Denk bijvoorbeeld aan een urn waarin de as van een overleden dierbare zit. De urn en de as vormen een fysiek object dat de nabestaanden blijvend
kan herinneren aan hun dierbare: men kan de urn aanraken en er tegen praten.
Meestal wordt die urn niet op een willekeurige plek in huis gezet, maar krijgt de
urn een bijzonder plekje, bijvoorbeeld vergezeld van een foto, kaarsjes of bloemen. In zekere zin blijven de nabestaanden dus nog even voor de overledene
zorgen en vormen de urn en de as een tastbaar object dat de nabestaanden blijft
herinneren aan de overledene. Voor nabestaanden kan het belangrijk zijn om een
tastbare herinnering te hebben aan de overledene. Het fysieke aspect is dus één
van de aspecten die van belang kunnen zijn voor de relatie tussen de nabestaanden en de overledene. Overigens kan ook de relatie tussen verschillende overledenen tastbaar worden gemaakt door een urn aan te schaffen die door middel van
een schakelstuk aan een andere urn kan worden vastgemaakt, zodat bijvoorbeeld
opa en oma ook na hun overlijden samen zijn en bij elkaar horen. 3
Bij het verstrooien van de as wordt er afscheid genomen van de as van de
overledene en wordt de fysieke relatie met de as verbroken. Er wordt veel betekenis toegekend aan de verstrooiing. Het verstrooien van de as van een overleden
dierbare is immers iets anders dan het legen van de aslade van de houtkachel.
Nabestaanden denken vaak goed na over de locatie waar ze de as willen verstrooien. Eén van de mogelijkheden is het verstrooien van de as op een strooiveld. Deze strooivelden zijn speciaal aangelegd en ingericht om nabestaanden een
plek te bieden waar ze in een natuurlijke omgeving en in alle rust hun dierbare
kunnen verstrooien.
2
3

Zie www.tolad.eu
Zie bijvoorbeeld www.illum.be
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Er kan echter ook worden gekozen voor verstrooien op een andere locatie.
Vaak wordt de keuze voor een andere locatie gemaakt op basis van de identiteit
van de overledene. De overledene wordt dan bijvoorbeeld verstrooid op de plek
waar hij/zij het liefst wandelde of op vakantie ging. Zo kan het voor een gezin
heel betekenisvol zijn om nog één keer ‘met papa’ te wandelen in zijn favoriete
bos, en om tijdens die wandeling de as te verstrooien.
De keuze voor een locatie kan ook afhangen van de locatie waar een andere
dierbare is verstrooid. Zoals we ook zagen bij het voorbeeld van de urn die aan
een andere urn kan worden geschakeld, kan bijvoorbeeld de as van opa worden
uitgestrooid op de plek waar ook oma is uitgestrooid. Zo zijn opa en oma weer
samen. De interpretatie van het verstrooien kan dus samenhangen met de keuze
voor de locatie van het verstrooien. Dit hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn: het
verstrooien kan ook worden geïnterpreteerd als het teruggeven van de overledene
aan de natuur, of de overledene weer ‘vrijlaten’ in de natuur zodat hij/zij kan gaan
waarheen hij/zij wil.
Continuing bonds
In het verleden werd vaak gedacht dat het voor nabestaanden het beste was om
na het overlijden en de uitvaart van hun dierbare zo snel mogelijk de draad weer
op te pakken en ‘door te gaan met hun leven’. Tegenwoordig ligt dat anders. De
relatie tussen de overledene en de nabestaanden bestaat namelijk niet alleen uit
de relatie die de nabestaande heeft met de as. Op tal van andere manieren kunnen
nabestaanden zich verbonden blijven voelen met de overledene. Regelmatig hoor
ik aan het eind van uitvaarten ‘dat het nu tijd is om definitief afscheid te nemen
van de overledene’. In de daarop volgende zin wordt dit vaak direct gecorrigeerd:
‘maar de overledene blijft voortleven in ons hart, waar we de herinneringen aan
de overledene blijven koesteren’. Nabestaanden hoeven niet langer te proberen
zo snel mogelijk de draad weer op te pakken en ‘door te gaan met leven’. Het
rouwproces is niet een lineair proces dat eindigt in acceptatie van het verlies van
een dierbare en daarmee het verlies van de relatie met die dierbare. Integendeel,
wanneer een dierbare is overleden, wordt die relatie juist stukje bij beetje aangepast en krijgt de overledene een ‘nieuw plekje’ in het leven van de nabestaanden.
Deze zogenaamde continuing bonds blijken een belangrijk onderdeel te zijn binnen
een rouwproces. Op verschillende manieren blijft de overledene ‘aanwezig’ in het
leven van de nabestaanden. Zo kan bijvoorbeeld de wijze waarop de overledene
zijn/haar leven heeft geleefd een bron van inspiratie zijn voor de nabestaanden:
‘hoe zou opa dit hebben gedaan?’, ‘wat voor advies zou opa nu hebben gegeven?’,
of ‘hoe zou ik mijn leven moeten leven zodat opa trots op mij zou zijn?’.
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The Way
Terug naar vader Tom die geheel op zijn eigen manier omgaat met het overlijden
van zijn zoon, door ‘samen met Daniel’ de Camino te lopen. We zien hoe Daniel
tijdens The Way verschillende keren van invloed is op de keuzes die Tom maakt,
hoe Tom de tocht loopt zoals zijn zoon dat zou hebben gedaan en hoe Daniel
soms instemmend knikt op het gedrag van zijn vader. Onderweg zien we hoe
Tom de as van zijn reislustige zoon verstrooit op verschillende plekken op de
Camino en hoe Daniel op deze manier toch nog zijn Camino loopt. Daniels as
wordt verstrooit op één van zijn ‘lievelingsplekken’: onderweg, terwijl hij de wereld ontdekt. Tijdens de Camino werk Tom aan de relatie met zijn overleden zoon
en weet, misschien wel meer dan ooit te voren, Daniel een plekje te geven in zijn
leven. Hoe hij dat doet, wordt zichtbaar in The Way.
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Het mysterie van de ongerijmdheden
Gijs Mulder

De film die u gaat zien gaat over katholieke dogma’s en ketterijen uit 2000 jaar
kerkgeschiedenis. Een obscuur en moeilijk onderwerp waar niet iedereen warm
voor zal lopen. U krijgt discussies voorgeschoteld over klassieke katholieke
thema’s als de transsubstantiatie (is de hostie echt het lichaam van Christus, is de
wijn echt Zijn bloed?), de Onbevlekte Ontvangenis en de goddelijke Triniteit (is
God drie-in-een?). De Britse filmwetenschapper Ian Christie vertelde dat bij de
perspremière van La voie lactée in Londen een boekje werd uitgedeeld om de inhoud van de film beter te kunnen volgen, een soort ‘Dogma’s en ketterijen voor
dummies’.1 Het was 1969, vlak na de Parijse revolte van 1968, een tijd waarin
filmliefhebbers vertrouwder waren met het werk van Marx en andere helden van
het socialisme dan met het leven van Jezus Christus. U krijgt geen boekje en u
bent bovendien al gewaarschuwd op de website van het festival dat deze film
Engels is ondertiteld, waardoor de kans groter is dat het een en ander u af en toe
ontgaat. Is het erg als u details mist van deze zware kost? Nee, want er valt veel
te lachen en er zijn genoeg memorabele personages en onvergetelijke voorvallen.
Bovendien wist Luis Buñuel natuurlijk ook wel dat dit zware kost was. Dus hij
had vast nog iets anders in petto met deze film, zoals ik straks zal proberen uit te
leggen.
Ian Christie: ‘Ian Christie interview on “The Milky Way” and Luis Buñuel’, 2-4-2015,
https://youtu.be/BPUekRkZ9us
1
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Toen La voie lactée uitkwam was Buñuel 69 jaar (dat is gemakkelijk uit te rekenen want hij is van 1900). Hij heeft er dan al een lange carrière op zitten die
getekend is door de grote politieke en culturele ontwikkelingen van de twintigste
eeuw, in het bijzonder die ontwikkelingen die zich in Spanje hebben voltrokken.
De Buñuel van de jaren twintig en begin jaren dertig is de querulante en subversieve hemelbestormer die twee films maakte die nu gelden als behorend tot de
canon van de surrealistische film, Un chien andalou2 en L’âge d’or.3 Vóór en tijdens
de Spaanse burgeroorlog wordt zijn carrière gekenmerkt door expliciet sociaal en
politiek engagement. Als Franco de burgeroorlog wint en zijn dictatuur vestigt
moet Buñuel in ballingschap. Na omzwervingen in de Verenigde Staten vindt hij
uiteindelijk emplooi in Mexico waar hij de meeste films uit zijn oeuvre draait.
Vanaf de jaren zestig werkt hij in Europa, vooral in Frankrijk, en wordt eigenlijk
dan pas een bekend filmregisseur. Na zijn meest succesvolle film, Belle de Jour,4
voelt hij zich onbezwaard om een film te maken over een onderwerp dat hem
echt na aan het hart ligt en dat in zekere zin een terugkeer is naar zijn kindertijd
op het platteland van Aragón (toen nog met veel middeleeuwse trekken), en natuurlijk ook naar zijn tijd op de jezuïetenschool in Zaragoza. Met La voie lactée
maakt Buñuel voor het eerst sinds zijn beroemde surrealistische films een film
met een volledig vrije narratieve structuur.
De Via lactea
De rode draad van dit verhaal over dogma’s en ketterijen is de Camino naar Santiago de Compostela, ook wel genaamd de ‘Via lactea’, de Melkweg. In vroeger
tijd volgden pelgrims in het donker het schijnsel van het melkwegstelsel dat de
route naar het noordwesten van Spanje wees. Volgens de overlevering openbaarde in de zevende eeuw een ster de plek van het graf van Santiago, de heilige
Jacobus.
In het begin van de film wordt een en ander door een commentaarstem uitgelegd, een procedé waarmee Buñuel veel van zijn films begint, alsof hij het verhaal dat gaat beginnen een documentair karakter wil geven. (Overigens, dat het
woord ‘Compostela’ afkomstig is van campus stellae, sterrenveld, zoals wordt gezegd, is volgens mensen die het kunnen weten een verzinsel uit de Renaissance.5)
Luis Buñuel (dir.): Un chien andalou (1929).
Luis Buñuel (dir.): L’age d’or (1930).
4 Luis Buñuel (dir.): Belle du Jour (1967).
5 Centro Virtual Cervantes. ‘Historia de Santiago de Compostela’, een website van het Instituto Cervantes, gezien op 10-12-2017, https://cvc.cervantes.es/artes/ciudades_patrimonio/santiago/
historia_tradicion/historia_santiago_03.htm
2
3
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De helden van het verhaal zijn twee sjofele bedelaars, vagebonden, van het type
‘valt er nog wat te halen’. Ze heten simpelweg Jean (Jan, Johannes) en Pierre (Piet,
Petrus). We zien ze in onze tijd (nou ja, 40 jaar geleden) voor het eerst bij Fontainebleau, vlak ten zuiden van Parijs. Een snelweg, geraas van auto’s. Ze lopen
wel, maar bij voorkeur proberen ze een lift te versieren en soms gaan ze met de
trein, als zwartrijders. Ze gaan inderdaad richting Spanje, we kunnen de route
volgen aan de hand van de plaatsen die in beeld komen: Tours, Bordeaux, de
Spaanse grens, San Sebastián, een bord Burgos/Bilbao. Of ze het eindpunt halen,
de kathedraal van Santiago, is zeer onzeker want ze stranden vlak voor het bordje
Santiago de Compostela. Daar eindigt de film.
Als Spaanse inspiratiebronnen dringen zich op: Don Quichot (waarbij de
twee zwervers echter meer weg hebben van Don Quichots schildknaap Sancho
Panza) en met name het oer-Spaanse genre van de schelmenroman. Schelmenromans gaan bij voorkeur over gewiekste sloebers die rondtrekken en avonturen
beleven.6 Zelf heeft Buñuel daaraan toegevoegd dat hij een groot liefhebber was
van het boek Manuscript gevonden te Zaragoza, een Franse roman van het begin van
de 19e eeuw waarin ook verhalen in verhalen en weer andere verhalen worden
verteld.7
Een reis door tijd en ruimte
Naast de feitelijke bedevaart leggen Jan en Piet (Jean en Pierre) ook een pelgrimstocht af door de tijd, de ruimte en door de thema’s van de film:
• We gaan, samen met de twee zwervers, van het heden naar de vierde eeuw,
terug naar het nu, dan weer naar de tijd dat Jezus leefde. We zijn ook in zestiende en de zeventiende eeuw.
• We komen behalve in verschillende plaatsen langs de Camino ook in Ávila
(in het Visigotische Spanje), in Nazareth, in Kana en in Toledo.
• We maken ook een tocht door een christelijk attractiepark, langs de zes grote
mysteriën uit de geschiedenis van het katholicisme en de ketterijen die daaruit
voortkomen. Die mysteriën zijn óf het dogma zelf óf de ongerijmdheden van
dat dogma.
Geraffineerd, vaak onopvallend en steeds anders, stapt de film over van de ene
naar de andere tijd, van de ene naar de andere plek, van het ene naar het andere
Bekendste voorbeeld is het anonieme Lazarillo de Tormes, in het Nederlands vertaald als Een schelmenroman door Guus Kuijer (Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2000).
7 Oorspronkelijk in het Frans geschreven roman van de Poolse graaf Jan Potocki (1805), in Nederlandse vertaling verschenen bij de Wereldbibliotheek (1992, heruitgave 2005).
6
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dogma of ketterij. We maken kennis met een keur aan kleurrijke personages,
waaronder een aantal beroemde:
• Jezus. Hij rent, heeft honger, lacht en vertelt gekke verhalen op een feest –
en hij verricht ook wonderen, hoewel niet altijd zonder meer duidelijk is of
die ook echt succes hebben.
• Maria, zijn moeder, wordt door Buñuel met meer egards behandeld. Ze is een
liefdevolle moeder. Als Jezus zijn baard wil afscheren, houdt zij haar zoon
tegen: Zijn baard schept vertrouwen en is goed voor Zijn imago. Uiteraard
ontbreekt ook de Mariaverschijning niet. Die is echter heel traditioneel en
wordt niet genormaliseerd.
• Markies de Sade, de held van de surrealisten, gespeeld door Michel Piccoli,
ziet eruit als een echte markies. De Sade is in een naargeestig cachot, in het
gezelschap van het meisje Thérèse, uit zijn roman Justine.8 De Sade dook al
op in zijn tweede film, L’âge d’or (1930).
• De Engel des Doods, waarschijnlijk eerder een demon dan de baarlijke duivel,
verschijnt na een auto-ongeluk als een mysterieuze jongeman met een zilveren bloem in zijn hand die op een autoradio luistert naar een beschrijving van
de hel. Die tekst is van een Spaanse mysticus uit de zestiende eeuw en wordt
voorgelezen door Luis Buñuel met zijn sonore Aragonese accent.9
• Ook de Paus komt nog even voorbij. Hij staat voor een vuurpeloton en wordt
gespeeld door Buñuel zelf.
Surrealistische dogma’s
De film is dus surrealistisch in vorm, met het ene verhaal dat in het andere overgaat, vaak bepaald door toevallige omstandigheden, maar opvallend is dat binnen
dat surrealistische kader de personages alles zo ontzettend letterlijk nemen. De
mensen in de film discussiëren en ruziën over al die gekke dogma’s en ketterijen
alsof het harde feiten zijn. En zowel de verdediger van het dogma als de ketter
houdt steeds koppig vast aan zijn eigen waarheid. Met een fanatisme waar mensen
bereid zijn voor te sterven. Uiteraard is dit mechanisme niet beperkt tot het christendom: we zien dezelfde intolerantie en hetzelfde fanatisme in het marxisme en
zijn dissidenten. Hedendaagse voorbeelden zijn gemakkelijk te verzinnen in politieke en godsdienstige conflicten.

Markies de Sade: Justine of De tegenspoed der deugdzaamheid. Gemma Pappot (vert.) Amsterdam: Bert
Bakker, 1992 [1791].
9 Guía de pecadores (‘Gids van de zondaars’), Fray Luis de Granada, uit 1556.
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Een belangrijke uitspraak wordt gedaan door een priester in een scène waarin
een politiebrigadier verzucht dat hij er met zijn pet niet bij kan dat de hostie het
lichaam van Christus is. Die priester zegt dan: Credo quia absurdum (‘Ik geloof omdat het absurd is.’) Dus: je moet accepteren wat volgens de logica niet te accepteren is; je moet het mysterie accepteren. Het is een interessante en wijze uitspraak
van een priester die trouwens vlak daarna een gek blijkt te zijn die door twee
ziekenbroeders wordt afgevoerd naar het gekkenhuis.
De zwervers zelf beleven ook de meest onwaarschijnlijke avonturen, maar
ze doen alsof alles wat ze meemaken de normaalste zaak van de wereld is. Meestal
halen ze achteloos hun schouders op. Terwijl ze helemaal in het begin en helemaal
aan het eind zelf iets heel raadselachtigs beleven, hun eigen mysterie. In het begin
komen ze een statige man met een cape tegen. Onder andere op basis van zijn
woorden (en nog een element dat ik niet zal verklappen) zou je kunnen denken
dat het God is. Hij zegt onder meer tegen de twee zwervers: “Als jullie in Santiago
aankomen, komen jullie een prostituee tegen waar je kinderen mee zult krijgen.
Noem ze Jij bent niet mijn volk en Geen mededogen meer,’ wat een citaat van God is uit
het Bijbelboek Hosea. En inderdaad, na alle omzwervingen worden de twee mannen, vlak voor Santiago, aangesproken door een vrouw van lichte zeden in een
wit autootje. Ze zegt dat ze net zo goed niet verder kunnen gaan – laat dat Santiago maar. De stad is verlaten, er zijn geen pelgrims meer, want men is erachter
gekomen dat de botten in de kathedraal niet van Jacobus zijn maar van de onthoofde ketter Priscillianus. Eerder in de film hebben we kennisgemaakt met deze
ketterse bisschop en zijn volgers uit de vierde eeuw in een geheim ritueel met seks
in een donker bos. Jean en Pierre verdwijnen met de vrouw in de bosjes die inderdaad kinderen van die twee wil, met dezelfde malle namen die in het begin
door de man met cape werden aangekondigd.
Wat nog volgt is een raadselachtige en ook venijnige en erg geestige epiloog
waarin Jezus in het gezelschap van zijn apostelen het pad kruist van twee blinden.
Die gaat hij genezen, zoals het Jezus betaamt. Verontrustend is dat hij vervolgens
tegen apostel Jakobus zegt dat hij niet op aarde is gekomen om vrede te brengen,
maar het zwaard (een citaat uit het evangelie van Mattheüs). Uiteindelijk wordt
twijfel gezaaid over de vraag of die blinden wel echt genezen zijn. Een onzeker,
open einde waarbij niet eens het woord FIN in beeld komt – alleen een disclaimer
dat alles wat in de film met het geloof en ketterijen te maken heeft ‘rigoureusement exact’ is en gebaseerd is op historische en moderne bronnen.
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Van deze film en van de andere films van Buñuel heeft u het meeste plezier als u
de tegenstrijdigheden accepteert en niet uit bent op één waarheid of één verklaring. Als u de ongerijmdheden accepteert als een mysterie.10

Lees verder: Buñuel over Buñuel (2008) van Tomas Pérez Turrent en José de la Colina, vertaald en toegelicht door Gijs Mulder, met een inleiding van Willem Jan Otten (https://www.mkwuitgevers.nl/bubu.html).
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Nooteboom als reisschrijver
Tom van Nuenen

Er werd ooit een Schrijversprentenboek over Cees Nooteboom gemaakt, en daarin
citeren de redacteuren een bekende poëzieregel van de auteur: “Ik had wel duizend levens en ik nam er maar een!” Er is hier, allicht, ironie in het spel, want de
schrijver neemt juist géén genoegen met dat ene leven dat hem gegeven is. Hij is
op een verkenningstocht, op een reis die alle middelen aanwendt – autobiografie,
fictie, en alles ertussen – om al die andere levens op al die andere plaatsen in kaart
te brengen. Philip en de anderen1 uit 1954, Nootebooms eerste boek, heeft stilistisch
gezien weinig te maken met de postmodernistische ironie in een boek als Paradijs
verloren2 uit 2004, maar het zijn welbeschouwd allemaal reisverhalen. En als reisschrijver heeft Nooteboom dan ook menig best-of lijstje gehaald: het Amerikaanse
tijdschrift Newsweek bijvoorbeeld plaatste hem in 2011 in een lijst met de tien
beste reisschrijvers van de laatste honderd jaar. Dan sta je in een rijtje met V.S.
Naipaul, Paul Theroux, en Ryszard Kapuscinski.3

Cees Nooteboom: Philip en de anderen. Amsterdam: Querido, 1954.
Cees Nooteboom: Paradijs verloren. Amsterdam: Atlas, 2004.
3 Justin Marozzi: ‘The Best Travel Writers of all Time’. Newsweek 23-5-2011.
http://www.newsweek.com/best-travel-writers-all-time-67725
1
2
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Lang geleden, in een land hier ver vandaan…
De reis is bij Nooteboom niet alleen de vorm van het verhaal – veel van zijn romans kun je als reisverhaal indelen – maar het is ook een van de thematische
zwaartepunten. Het gaat bij Nooteboom altijd over de essentie van de reis, de
noodzaak om die essentie op te schrijven en bloot te leggen via een aantal specifieke literaire figuren (zoals de nomade en, natuurlijk, de pelgrim). Die drang,
waar komt die vandaan? Misschien heeft hij te maken met een idee dat Nooteboom ooit verwoordde tegen interviewer Margot Dijkgraaf dat ‘de mens geschiedenis is’.4 Iedereen die ooit gereisd heeft weet dat je, door al die paadjes, hotelkamers, straathoeken, op een besef van tijdelijkheid wordt gewezen. Je bent altijd
tegelijkertijd kennis aan het maken en afscheid aan het nemen.
In de academische literatuur hebben ze het bij Nooteboom graag over al zijn
spiegelmotieven en dubbele bodems en ironie. ‘Typisch postmodern’, zeggen ze
dan. Maar die rol van de schrijver als observator in de tijd is juist typisch modernistisch: denk aan Marcel Proust en zijn zoektocht naar le temps perdu. Het verschil
is dat bij Nooteboom die zoektocht zich bijna altijd in een ver land afspeelt. Het
liefst, misschien, op plekken die het snelst vergeten worden, en dat kan zijn omdat
ze afgelegen zijn of juist omdat ze zo alledaags zijn dat niemand ernaar omkijkt.
Denk aan de Afrikaanse jungle van de verhalenbundel Nootebooms Hotel,5 (2002),
of de outback van Australië in Paradijs verloren,6 maar ook de anonieme menigtes
in Berlijn in Allerzielen.7 Hoe dan ook, Nooteboom, de ‘reiziger’, wil zich eigenlijk
altijd distantiëren van het massatoerisme van na de Tweede Wereldoorlog. Hij
schrijft in De omweg naar Santiago8 dat de dorre, verweerde stenen van Spanje hem
eindeloos meer raken dan al die door spotlights gemarkeerde beelden in Italië. En
laten we wel wezen: er is weinig postmoderns aan die romantiek.
De historische component is dus altijd van groot belang. Als we nog eens
kijken naar die moderne pelgrimstocht die Nooteboom maakt in De omweg naar
Santiago, zien we dat de schrijver zich tussen al die oude kerken, en kloosters en
musea vooral afvraagt hoe je het verleden eigenlijk kunt bewaren. Tekenend is
dat hij daarbij altijd een boekje bij zich heeft, om te duiden wat hij tegenkomt.
Maar door dat duiden belandt hij meteen in een labyrint: elke historische verwijzing die die opschrijft, leidt meteen naar een andere. Het is met pijn en moeite
dat de schrijver uiteindelijk afscheid neemt van zijn eigen boek, en schrijft: “Mijn
Margot Dijkgraaf: Nooteboom en de anderen. Amsterdam: De Bezige Bij, 2009.
Cees Nooteboom: Nootebooms Hotel. Amsterdam: Atlas, 2002.
6 Nooteboom 2004.
7 Cees Nooteboom: Allerzielen. Amsterdam: Atlas, 1998.
8 Cees Nooteboom: De omweg naar Santiago. Amsterdam: Atlas, 1992.
4
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reis is een omweg geworden van samengestelde omwegen, en zelfs daarvan laat
ik mij afleiden.”9 Nooteboom lijkt hier misschien niet direct op een pelgrim – het
doel voor de pelgrim ligt helder en eenduidig aan de horizon. Hij is een nomade,
een ander canoniek reisfiguur waar hij zich ook elders in Nootebooms Hotel, dat
door Ann Kelland vertaald werd als Nomad’s Hotel, expliciet mee verbindt.10
Die bijna manische notitiedrang die ik net omschreef maakt ook dat elk boek
van Nooteboom, en ik citeer zijn bevriende Hongaarse filosoof László Földényi,
“met elke traditionele reisgids concurreert.” Maar ook hier gaat het om dat normatieve verschil tussen de reiziger en toerist. Földényi schrijft dat traditionele
reisboeken, met hun opsommingen van plaatsen en restaurants en bezienswaardigheden, passen op de toeristen die ermee rondlopen; mensen die hun vakantiebestemming eigenlijk alleen door het oog van hun camera bekijken. De boeken
van Nooteboom zorgen er juist voor dat hij zijn camera weg wil gooien.
Tussen feit en fictie
Waarom zijn die reisverhalen dan zo anders? Ten eerste natuurlijk vanwege de
fictie die opzettelijk door al die reisverslagen heen kruipt. Nooteboom zei ooit in
een interview met Piet Piryns dat als hij reist, hij alles wat hij ziet zo nauwkeurig
mogelijk probeert te omschrijven, maar:
er blijft natuurlijk altijd een element van fictie in mijn reisbeschrijvingen. Ik koop
wel eens bij de plaatselijke kruidenier tien ansichtkaarten, die ik dan later beschrijf.
Of ik leg een landschap heel ergens anders neer. Kortom: ik lieg en bedrieg ook wel
eens, maar dat geeft niets.11

Dat onderzoeken via de waarheid in fictie heeft ook te maken met het idee dat ik
zojuist omschreef, dat je altijd in de tijd staat, en dat die tijd eigenlijk altijd verder
gaat waar jij ophoudt. Nooteboom maakt vaak gebruik van een narratieve techniek die een beetje doet denken aan wat de Poolse schrijver Czeslaw Milosz ooit
“het telescopische oog” noemde.12 En dat telescopische oog stelt hem in staat
om een simultaneïteit te ervaren, en die gaat over zowel tijden als plaatsen, zowel

Nooteboom 1992, 64.
Cees Nooteboom: Nomad’s Hotel. Travels in Time and Space. Ann Kelland (vert.). Boston: Mariner
Books, 2009.
11 Piet Piryns: Er is nog zoveel ongezegd. Vraaggesprekken met schrijvers. Antwerpen: Houtekiet, 1988. Online
te lezen via Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.
12 Czesław Miłosz: Geboortegrond. Gerard Rasch (Vert.). Amsterdam/Antwerpen: Atlas, 2005 [1959] p. 9.
9
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persoonlijke als historische gebeurtenissen, en zowel solitaire als collectieve observaties. De schrijver zegt bijvoorbeeld in De omweg naar Santiago, al in de eerste
zin:
Het is niet te bewijzen en toch geloof ik het: op sommige plaatsen in de wereld wordt
je aankomst of vertrek op geheimzinnige wijze vermeerderd door de emoties van al
diegenen die daar eerder zijn vertrokken of aangekomen.13

Die vermeerdering bestaat dus uit het creëren van wat Nooteboom zelf een ‘gezamenlijk kunstwerk’ noemt, met alle mensen uit het verleden die je voorgingen
– het verleden als een soort collectie van ervaringen die doorschemeren in het
heden. De pelgrimstocht die Nooteboom aflegt bestaat in die zin uit de ervaring
van ‘gelijktijdigheid’ met alle eerdere pelgrims. Het gevoel dat je deel uitmaakt
van een historische en collectieve menselijke ervaring. En die ervaring materialiseert natuurlijk het duidelijkst in de handafdruk op de beroemde pilaar in de kathedraal van Santiago.
Natuurlijk, zaken als observatie, en interpretatie, en verbeelding zijn vrij normale activiteiten voor elke toerist – maar in handen van Nooteboom worden ze
altijd verbonden aan de gelaagdheid van tijd, en plaats, en beeld. Het is een constant opzoeken en overbruggen van de breuk tussen toen en nu – die evenwijdig
ligt aan de breuk tussen fantasie en realiteit. Nooteboom vindt het moeilijk om
zijn fictionele karakters in hun eigen, geïsoleerde wereld te houden. Dat wordt
duidelijk als de schrijver een museum in Spanje bezoekt dat een reproductie is
van het huis van Don Quichote’s geliefde, Dulcinea del Toboso. In de woorden
van de schrijver:
Voor iemand die van schrijven zijn leven gemaakt heeft is het een wonderlijk moment.
Het echte huis binnengaan van iemand die nooit bestaan heeft is geen kleinigheid. 14

Beelden en herinneringen
Het telescopische oog stelt de schrijver in staat om kennis te putten uit fictie en
gebeurtenissen waar hij zelf niet bij was. En toch: het is een mes dat aan twee
kanten snijdt. Het kan een ervaring uit de andere eeuw dichtbij laten komen, maar
het duwt je persoonlijk herinneringen ook van je af. Vooral foto’s zijn bij Nooteboom misleidend: ten eerste al omdat ze anachronistisch zijn, en de tijd als het
ware tegen zichzelf uitspelen. Hij schrijft bijvoorbeeld in Nootebooms hotel: “in ruil
13
14

Nooteboom 1992, 1.
Nooteboom 1992, 123.
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voor de herinnering aan een vroeger krijg je de zekerheid van het voorgoed voorbije, van het ogenblik dat nooit meer terugkomt, terwijl je het nu juist had willen
vasthouden.”15 Je ‘neemt’ misschien een foto, zoals we zeggen, maar het moment
drijft alleen maar verder weg.
Het zijn beelden die Nooteboom altijd met de neus op de voldongen feiten
drukken. In de verhalenbundel ’s Nachts komen de vossen denkt een van Nootebooms karakters via foto’s terug aan een oude geliefde.16 Reizen, herinneringen,
ekfrasis: het komt hier allemaal samen. Dus met dit iets langere citaat zou ik willen
afsluiten.
Ze hadden een trein genomen, toen, dwars door Griekenland naar Joegoslavië. Niets
wist hij daar meer van dan armelijke hotelkamers en een krans van rood haar op een
kussen. Een nacht in Belgrado, een soort biergarten, waar opgewonden mannen hun
slovovitz hadden stukgesmeten op het grind. Zo waren ze in Venetië gekomen. In welk
hotel wist hij ook al niet meer, maar de plaats waar die foto gemaakt was nog wel.
Eindelijk was het ondenkbaar dat mensen zomaar uit je leven verdwenen.
Honderd parallelle levens moest je kunnen hebben. Afscheid bij het grote station,
verdwaasd natollen op de Fondamenta Santa Lucia, ineens weer alleen, een man in
een flanerende menigte, die had meegemaakt hoe iemand plotseling weer in de
wereld oploste, een smalle dunne arm uit het raam van een trein, dan de trein zelf
die verdween over de Ponte della Ferrovia, een vierkant ding met lichten, en toen
niets meer.17

Dat gevoel van honderd levens tegelijk, van een ik verstrooid in de tijd, van een
opengesperde ervaring die verder gaat waar jij ophoudt, maar waardoor je ook
midden in de wereld staat, is wat Nooteboom met alle pelgrims verbindt.

Nooteboom 2002, 716.
Cees Nooteboom: ’s Nachts komen de vossen. Amsterdam: De Bezige Bij, 2009.
17 Nooteboom 2009, 17.
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