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6. De pas van de pelgrim 

Over het tempo in landelijk gebied 

Paul Post 

 

Startpunt 

Als startpunt voor mijn bijdrage over de ruimtelijke marge van het pelgrimeren neem ik ons 
Camino Academie project over nieuwe pelgrimspaden in Nederland en in Europa als 
startpunt.1 De resultaten van dat project zetten mij aan het denken over tal van aspecten van 
de hedendaagse pelgrimage. Eén aspect stel ik vandaag centraal, de geografische spreiding 
over de marges van ons land, maar en passant komen ook meer aspecten aan de orde. In 
wezen gaat het steeds om actuele dynamiek van het pelgrimeren, of nog weer anders gezegd: 
om het profiel van de moderne pelgrim. 

 

 
Afb. 1. Verspreidingskaart huidige pelgrimspaden in Nederland (P. Post). 

 

Uitgangspunt is een kaartje van de verspreiding van nieuw opgekomen pelgrimspaden in ons 
land.(afb. 1) Inmiddels heb ik een dossier van zo’n 60 wandelroutes die zich op de een of 
andere wijze manifesteren als pelgrimsroute, als pelgrimspad. Over het precieze tijdspad van 

 
1 Zie https://www.caminoacademie.nl/agenda/2020-pelgrimage-opnieuw-uitvinden-de-
projectresultaten/ ; https://www.caminoacademie.nl/agenda/2021-reinventing-pilgrimage-in-
europe/ (gezien nov. 2022). 
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die opkomst en de achtergronden ervan (kruisende wegen van wandelen en pelgrimeren) 
publiceerden we inmiddels drie cahiers.2  

Die kaart lees ik als een verspreidingskaart, een klassiek en ook omstreden onderdeel van de 
etnologie of volkskunde.3 Liefhebbers van Voskuils Het Bureau herkennen het meteen.4 Nu dus 
geen nageboorte van het paard, paasvuren of stamppot, maar pelgrimspaden. Als voorbeeld 
noem ik de verspreiding van offergaven voor mooi weer, kaart 11 van de Nederlands-Vlaamse 
Volkskunde Atlas, een offer (voor de heilige Clara in de vorm van worsten of eieren) dat in de 
lezing van Henk Erinkveld wordt aangehaald.5  

Ik wijs er nu al op dat mijn kaart natuurlijk een bijzondere verspreidingskaart is omdat het 
niet om precies te fixeren locaties gaat zoals bedevaartplaatsen of bepaalde offergaven, maar 
om een dynamisch ritueel fenomeen, een route die soms meerdere varianten kent en zich over 
een grotere geografische ruimte kan uitstrekken. Maar toch, ik probeerde dat met ruimte 
indicatie van loops of cirkels aan te duiden.  

Wat mij meteen al trof bij die verspreiding is dat ze allemaal aan de rand van ons land te 
situeren zijn. Bij Heiloo boven het stedelijk gebied van Amsterdam, Zaanstad, Alkmaar, de 
Sufi Trail/Drie bronnenroute, het Monnikenpad; dan een hele rits paden in Friesland, het 
Jabikspaad, Bonifatius Kloosterpad, Claercamppad, Odulphuspaad, Pelgrimspad Dokkum - 
Egmond; Groningen, Jacobspad en paden rond en vanuit Groningen; dan Drenthe, Overijssel, 
Clarapad, Hasselt als knooppunt, Christoffelpad (Hasselt – Vollenhove – Zwartsluis), Twente, 
Achterhoek, Salland: Krishnamurtipad bij Ommen/Dalfsen, Hilligenpad, Kloosterpad 
Zenderen; oostelijk Utrecht, Betuwe, Nijmegen e.o. Gelukkigerwijspad, Wegen met Zegen, 
Willibrorduspad, Walk of Wisdom; Brabant: Camino Brabant, kloosterroutes, Peerkepad; 
Limburg, m.n. Zuid Limburg: vele paden vanuit Wittem, Via Coriovallum, en algemeen allerlei 
aanlooppaden van de camino die ook als zelfstandig pad een eigen leven leiden.  

 
2 P. POST: Kruisende wegen: over de opkomst van nieuwe pelgrimspaden in Nederland. Een veldverkenning (= 
Camino Cahier 5) (Utrecht: Camino Academie 2021) https://www.caminoacademie.nl/camino-
cahiers/camino-cahier-5-kruisende-wegen-over-de-opkomst-van-nieuwe-pelgrimspaden-in-
nederland/ ; P. POST (samenstelling): Verslag van het Camino Academie project Re-inventing Pilgrimage in 
Europe (= Camino Cahier 6A) (Camino Academie 2022) https://www.caminoacademie.nl/wp-
content/uploads/Verslag-reinventing-pilgrimage-in-Europe-Camino-Cahier-6A-2022.pdf ; P. POST: In 
het spoor van de camino. Verkenning van hedendaagse pelgrimsroutes in Europa (= Camino Cahier 6B) 
(Camino Academie 2022) Post-In-het-spoor-van-de-camino-essay-Camino-Cahier-6B-2022.pdf 
(caminoacademie.nl) . 

3 Zie T. DEKKER: ‘Ideologie en volkscultuur ontkoppeld: een geschiedenis van de Nederlandse 
volkskunde’, hst. 1 in: T. DEKKER, H. ROODENBURG & G. ROOIJAKKERS (red.): Volkscultuur. Een inleiding in 
de Nederlandse etnologie (Nijmegen 2000) 13-65, hier vooral 54-60. 
4 J.J. VOSKUIL: Het bureau, deel 2: Vuile handen (Amsterdam 1996). 
5 P.J. MEERTENS & M. DE MEYER (samenstelling): Volkskunde Atlas van Nederland en Vlaams-België 
(Antwerpen 1965) afl. II, kaart 11. 

https://www.caminoacademie.nl/camino-cahiers/camino-cahier-5-kruisende-wegen-over-de-opkomst-van-nieuwe-pelgrimspaden-in-nederland/
https://www.caminoacademie.nl/camino-cahiers/camino-cahier-5-kruisende-wegen-over-de-opkomst-van-nieuwe-pelgrimspaden-in-nederland/
https://www.caminoacademie.nl/camino-cahiers/camino-cahier-5-kruisende-wegen-over-de-opkomst-van-nieuwe-pelgrimspaden-in-nederland/
https://www.caminoacademie.nl/wp-content/uploads/Verslag-reinventing-pilgrimage-in-Europe-Camino-Cahier-6A-2022.pdf
https://www.caminoacademie.nl/wp-content/uploads/Verslag-reinventing-pilgrimage-in-Europe-Camino-Cahier-6A-2022.pdf
https://www.caminoacademie.nl/wp-content/uploads/Post-In-het-spoor-van-de-camino-essay-Camino-Cahier-6B-2022.pdf
https://www.caminoacademie.nl/wp-content/uploads/Post-In-het-spoor-van-de-camino-essay-Camino-Cahier-6B-2022.pdf
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Een eerste observatie kan zijn dat deze kaart zich onderscheidt van een denkbeeldige kaart 
die we kunnen maken van wandelpaden in ons land. Zo’n kaart zou een enorm dicht netwerk 
over geheel Nederland laten zien, ook in de gebieden waar we op onze pelgrimspadenkaart 
niets zien. Heel Nederland is overdekt met grotere en kleinere wandelroutes, ook al onze 
steden kennen stadswandelingen van allerlei soorten en maten. Ook wanneer we de focus wat 
scherper stellen en ons beperken tot thematische wandelpaden blijft de verspreiding zonder 
bepaalde regio’s die eruit springen. We vinden ze van oost naar west en noord naar zuid. Ik 
verwijs voor een eerste opstap tot dergelijke overzichten naar Wandelnet.6 

De pelgrimspaden verspreidingskaart met een verspreiding geografisch gezien aan de randen 
van ons land bracht me een paragraaf in herinnering van het boek van Martin Stringer, A 
sociological history of Christian liturgy. In die paragraaf neemt hij deze stelling als basis:  

“As practically all analyses of pilgrimage tell us, the site of pilgrimage must be at margins 
for it to be truly effective.”7.  

Hij werkt dat geografische marginale perspectief dan uit voor allerlei pelgrimsoorden zoals 
Santiago en Walsingham. En tegelijk herinnerde ik me de uitspraak van Manoël Pénicaud, de 
pelgrimage expert uit Aix en Provence en Marseille die het belang van onderzoek naar de 
marge in algemene zin onderstreepte omdat het zo veel zeggen kan over wat er in het centrum 
speelt.8 

Met dat allemaal in het hoofd ging ik op verkenning vanuit dat kaartje naar de geografische 
marges van ons land en de plek van pelgrimsroutes daar. Het werd, kan ik nu al verklappen, 
een tocht die plaats verbinden zal met tijd. Ik ontdekte hoe belangrijk tempo en tijd bij dat 
kaartje is. 

 

Marge 

Maar eerst iets kort over marge als begrip en fenomeen. Basis van het concept is de pagina. 
Het Latijnse margo/marginis is een ruimtelijke aanduiding van de randen van een pagina. Die 
bepaalden en bepalen tot op ons computerscherm de spiegel, de aanblik van de tekst op de 
pagina, maar werd ook gebruikt voor aantekeningen. Daarnaast werd de marge vaak gebruikt 
voor vertalingen en vooral correcties en commentaar. Bij belangrijke geschriften zoals die van 
filosofen als Aristoteles en kerkvaders speelde de marge een grote rol. En bij de bijbel ging dat 
een hele eigen leven lijden, vooral bij edities van de Thora, daar ontstond een heel eigen 

 
6 Vgl. www.wandelnet.nl (gezien nov. 2022).  
7 M. STRINGER: A sociological history of Christian liturgy.(Cambridge 2005): ‘Devotion and identity in rural 
Europe’, 159-165, hier 161. 
8 Interview 13 okt. 2021 in kader van project Reinventing pilgrimage in Europe, Camino Academie: Manoël 
Pénicaud in gesprek met Paul Post over pelgrimsroutes in Frankrijk. YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=3boNpVaBsVk (gezien nov. 2022). 

http://www.wandelnet.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=3boNpVaBsVk
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traditie van margegebruik, de Talmoed, commentaar op de Thora dat weer een basis is voor 
verdere tradities (afb. 3). We zien in de loop der tijd hoe de marge de eigenlijke tekst 
terugdringt en de overhand krijgt, of ook het ontstaan van een dubbele marge.  

 

 
Afb. 2. Enkele voorbeelden van bladspiegelmarges. 

 

Dat die marge van een bladzijde niet marginaal is, niet slechts een terzijde, blijkt bijvoorbeeld 
uit een pagina uit een van de dagboekcahiers van Etty Hillesum. Ik ontleen die aan de recent 
verschenen biografie.9 Al schrijvend blijkt Etty Hillesum soms overmand door emoties, 
boosheid of droefheid. Ze stopt dan, tekent dan in de kantlijn, in de marge die emotie weg, 
bijvoorbeeld door gezichten met afhangende mond. Daarna, zo schrijft ze, kan ze weer verder 
schrijven. Marge heeft hier zou je kunnen zeggen een therapeutische functie. 

 

Pelgrim, stad en platteland 

Nu een eerste stap in mijn verkenning van ons kaartje. In heel algemene zin zou je kunnen 
zeggen dat de pelgrimspaden zich buiten de stedelijke gebieden van ons land bevinden. Ik 
werk dat straks nog meer en détail uit, maar nu al blijkt dat te sporen met een vrij algemeen 
beeld van de pelgrim in de beeldtraditie. Als ik kijk naar de verbeelding van de pelgrim door 
de eeuwen heen, in de grafiek, prentkunst, schilderkunst, boekverluchting, tot moderne 
verbeeldingen aan toe, dan zie ik de pelgrim bijna altijd in de vrije natuur, lopend door het 

 
9 J. KOELEMEIJER: Etty Hillesum. Het verhaal van haar leven (Amsterdam 2022) ill. katern 3 na p. 320 p. 7. 
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landschap of rustend onder bomen. De pelgrim is een buitenmens. Dat past natuurlijk mooi 
bij de oorspronkelijke betekenis van pelgrim, peregrinus, hij/zij die door de akkers en velden 
trekt. 

 

 
Afb. 3. Verspreidingskaart christendom in het middellandse zeegebied, 1e en 2e eeuw (bron: KULeuven). 

 

Maar er kan ook een zekere verrassing zijn. Het christendom, zeker in oorsprong, is namelijk 
bij uitstek een stedelijke religie met stedelijke rituelen. Het vroege christendom vestigde zich 
in oorsprong in en vanuit steden in het middellandse gebied. Paulus en de apostelen reisden 
van stad naar stad. De basiscontouren van het christelijk ritueel repertoire ontstonden in de 
steden (afb. 3).10 En ook de eerste grote pelgrimsoorden waren stedelijke conglomeraties. Wel 
ontstonden die vaak doordat heilige mannen (en soms vrouwen) zich met een ascetisch 
program buiten de stad gingen vestigen. Denk hier met name aan de Syrische woestijn waar 
zich zuilstaanders terugtrokken. Maar de enorme aantrekkingskracht van deze heilige 
mannen (al bij leven dus) maakten de zuil weer het centrum van een nederzetting die uitdijde 
tot stad.11 Een blik op de ruïnes van Qal’at Sim’an, de pelgrimsstad van Simeon de zuilstaander 
(de oudere en de jongere), laat zien hoe enorm dat complex was in de 4e, 5e en 6e eeuw.12 

 
10 J. BALDOVIN: The urban character of Christian worship (Rome 1987) ; zie ook: Stringer: A sociological history, 
ch. 2: ‘Worship and the Christianisation of public space, 300-600’. 
11 P. BROWN: The rise and function of the holy man in late antiquity (1971); IDEM: The cult of the saints (Chicago 
2014). 
12 B. BRENK: Spätantike und frühes Christentum (Propyläen Kunstgeschichte Suppl. Bd. I) (Frankfurt a.M. 
etc. 1977) 216s.; 226s. afb./nos. 231-235. 
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Hetzelfde zien we in Egypte bij het Lourdes van de oudheid: Menapolis, Menasstad.13 Of in 
Noord Afrika bij Tebessa/Theveste, waarschijnlijk het pelgrimsoord voor de martelares 
Crispina.14 

We zien hier dus al iets van een ambivalentie die in de christelijke traditie zal doorwerken. 
Christendom als een urbane religie, maar tegelijk een hang om vanuit die stad naar de marge 
te gaan, naar niet-stad, naar de vroeger vaak gevaarlijke onherbergzame marge van wereld. 
Dat zien we ook bij de ascetische monniken en de pelgrimage traditie in Ierland. Pelgrimage 
is dus zowel met stad als met niet-stad verbonden. 

 

 
Afb. 4ab. a. Schoolwandkaart ‘katholiek Nederland’ (A.H. VAN LUIJN, uitg. Dijkstra, Zeist, jaren ’50, coll. P. Post); 

b. kaartje met belangrijkste stedelijke bedevaartsoorden periode 1850-1950 (P. Post). 

 

Kijken we nu naar kaarten van de bedevaarten en pelgrimages in katholiek Nederland in de 
periode van het rijke roomse leven tussen 1850-1950, dan zien we daar ook die stad als 
geografische ruime, als de dominante sacrale topografie. Kaarten van katholiek Nederland uit 
die tijd tonen bisschopszetels, seminaries en bedevaartplaatsen (afb. 4a). De grote 
bedevaarten gaan naar steden en stadjes, die soms ook letterlijk zoals in Hasselt ‘heilige 

 
13 Voor Abu Mina: BRENK: Spätantike, 240ss. Afb./no. 268s. opgegraven door C.M. Kaufmann begin 
vorige eeuw.  
14 Voor Tebessa/Theveste (in huidige Algerije): Brenk: Spätantike, 255s; 260ss.; 265ss. afb./no. 301-304; 
basisstudie: J. CHRISTERN: Das frühchristliche Pilgerheiligtum von Tebessa. Architektur und Ornamentik einer 
spätantiken Bauhütte in Nordafrika (Wiesbaden 1976). 
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steden’ heten (afb. 4b).15 Denk hier aan Dokkum (Bonifatius), Heiloo (O.L. Vrouw, putje), 
Hasselt (eucharistie), Amsterdam (idem), Laren (Sint Jan), Amersfoort (O.L. Vrouw), Rhenen 
(Cunera), Gorcum (Martelaren, martelaarsveld), Schiedam (Lidwina), Den Bosch (O.L. 
Vrouw), Boxmeer (H. Bloed), Boxtel (idem), Sittard (Rosa), Roermond (O.L. Vrouw, ’t Zand), 
Maastricht (O.L. Vrouw, Servaas). Ik kan volstaan voor een veel ingevulder beeld met een 
verwijzing naar het onvolprezen BiN-project dat in een actuele versie online als BOL 
beschikbaar is via het Meertens Instituut.16 En natuurlijk weet ik dat er een veelheid aan kleine 
oorden buiten grote steden is, dat Wittem beslist geen stad genoemd kan worden, maar het 
gaat me om wat Stringer effective noemt, succesvolle, grote en grotere oorden. Die zijn bijna 
alle verbonden met steden. 

 

Verstedelijking 

Terug naar ons kaartje. Daar is dus ten aanzien van de katholieke periode van zojuist iets 
veranderd, het toont een heel ander beeld. Ik gaf al aan dat in een eerste oogopslag je meteen 
ziet dat het vooral gaat om buiten-stedelijke, en dan m.n. buiten-Randstedelijke regio’s. Dat 
beeld wordt bevestigd als we kaartjes ernaast leggen van de verstedelijkingsgraad van ons 
land. De opkomst van nieuwe pelgrimspaden kon ik vooral vanaf ca. 2015 situeren, en 
wanneer ik de kaart van 2013 van verstedelijking neem dan is er wel een relatie. Maar niet echt 
dekkend.17 

 
15 Een voorbeeld de (katholieke) schoolwandkaart uit ca. 1948: 
https://www.wereldaandewand.nl/artikel6.htm (gezien okt. 2022).  
16 Zie voor een overzicht P.J. MARGRY & CH. CASPERS: Bedevaartplaatsen in Nederland 
(Hilversum/Amsterdam 1997-2000) 3 delen. Plus in 2004 deel 4: Addenda – Index - Bijlagen. Vgl. P.J. 
MARGRY & CH. CASPERS: 101 bedevaartplaatsen in Nederland (Amsterdam 2008).BiN en BOL: 
Bedevaartplaatsen online: https://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/achtergrond_afbakening 
(gezien okt. 2022). 
17 Zie onder andere data van het CBS: 
https://cbsnl.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=67b58f76762445cb92b23f1eed75a39
a (gezien okt. 2022); diachroon perspectief: R. RUTTE & J.E. ABRAHAMSE: Atlas van de verstedelijking in 
Nederland (Bussum 2013). 

https://www.wereldaandewand.nl/artikel6.htm
https://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/achtergrond_afbakening
https://cbsnl.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=67b58f76762445cb92b23f1eed75a39a
https://cbsnl.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=67b58f76762445cb92b23f1eed75a39a
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Afb. 5. Overzicht randstad en stedelijk gebied – platteland (bron: https://stukroodvlees.nl/randstad-versus-

regio-en-stad-versus-platteland/ (gezien nov. 2022). 

 

Wat wel klopt is dat nagenoeg alle paden zich buiten de wat we de randstad noemen bevinden 
(afb. 5). Dat begrip ‘Randstad’ is zeker in de context van deze bijdrage over rand en marge 
interessant. Dat begrip Randstad kan ons op het verkeerde been zetten. Die term dekt de 
lading niet, beter zou zijn te spreken van ‘ringstad’. De benaming stamt van vóór de oorlog en 
komt van Albert Plesman, de luchtvaartpionier die ooit bij Schiphol vloog en onder zich de 
stedelijke gebieden van toen zal liggen rond een groen weilandgebied. Hij sprak van 
‘Randstad’. Dat weilandgebied noemen we nu het Groene Hart en die stedelijke ring is 
inmiddels enorm uitgedijd. 

 

Platteland 

Termen doen er dus toe, en kunnen je ook op het verkeerde been zetten. Tijd dus om eens te 
kijken naar hoe we momenteel over stad en platteland spreken. Die geografische marge, 
buiten-stedelijk, m.n. buiten-randstedelijk gebied dus, benoemen we nu op uiteenlopende 
manieren. Ik geef een beeld. 

https://stukroodvlees.nl/randstad-versus-regio-en-stad-versus-platteland/
https://stukroodvlees.nl/randstad-versus-regio-en-stad-versus-platteland/
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Vrij dominant is het tweespan van stad en platteland, maar ook zijn er aanduidingen als: 
streek (denk aan streekproducten, streekgerechten, en Gelderland dat je mooie streken levert 
in de reclame), buitengebied (buitenleven, buiten wonen), land, landelijk gebied, landschap, 
ruraal gebied, regio, regionaal (denk aan ons tv nieuwsbulletin regio dat naast het gewone 
journaal een regio editie kent), de provincie, provinciaal (ook vooral als pejoratieve 
aanduiding), natuur & landschap, park (denk aan nationale parken, ook aan Parkstad in zuid 
Limburg), en ook grensstreek, grensgebied (inderdaad zijn veel niet-stedelijke gebieden 
tegelijk grensstreken). 

Maak je de balans op van deze aanduidingen en begrippen dan zie ik een viertal dominant in 
beeld komen: platteland (ook voor het heuvelachtige zuid Limburg), landelijk gebied, ruraal 
gebied (vooral in beleids- en academische literatuur) en ook periferie en marge. 

Daarnaast zijn er in de sociologie, demografie, geografie en vooral in beleidsdocumenten 
allerlei definities ontworpen om dat niet-stad gebied te vangen. Veel gebruikt is de definitie 
van ruraal en periferie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid uit 2019:  

“Met ‘ruraal’ bedoelen we niet-stedelijke gebieden. Deze worden gedefinieerd op basis 
van hun stedelijkheidsgraad: gemeenten met minder dan 1.000 adressen per vierkante 
kilometer. Aanvullend hierop onderscheiden we perifere rurale gebieden: niet-
stedelijke gebieden die aan de (geografische) randen van Nederland liggen.”18  

Zie hier dus weer ook ons concept van geografische marge en periferie gekoppeld aan ruraal 
of platteland. Je hebt dus tussen stad en platteland, en ertussen een overgangsgebied. 

 

 
18 Kennis Instituut voor mobiliteitsbeleid (KIM): T. TILLEMA, P. JORRITSMA & L. HARMS: Bevolkingsdaling 
en de effecten op bereikbaarheid en de mobiliteit in Nederland (Den Haag 2019), zie 
https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2019/01/28/bevolkingsdaling-en-de-effecten-op-de-
bereikbaarheid-en-de-mobiliteit-in-nederland  (gezien okt. 2022) hier 7. 

https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2019/01/28/bevolkingsdaling-en-de-effecten-op-de-bereikbaarheid-en-de-mobiliteit-in-nederland
https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2019/01/28/bevolkingsdaling-en-de-effecten-op-de-bereikbaarheid-en-de-mobiliteit-in-nederland
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Afb.6. overzicht bevolkingsgroei/daling per gemeente 2007-2025 (bron: Bevolkingskrimp vooral in landelijke 

gemeenten (cbs.nl)). 

 

Een andere wel verwante kaart is die van bevolkingsgroei en bevolkingskrimp (afb. 6). Ook die 
kaartjes raken die van onze pelgrimspaden. Maar toch ook nu weer niet dekkend.  

Ik had nu de smaak van kaarten te pakken en keek ook even naar de kaarten van onze 21 
nationale parken en van de 20 nationale landschappen. Die kunnen we verder vergeten zoals 
u kunt zien (afb. 7 en 8). 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2008/50/bevolkingskrimp-vooral-in-landelijke-gemeenten
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2008/50/bevolkingskrimp-vooral-in-landelijke-gemeenten
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Afb. 7. Overzicht Nationale Parken (bron: WUR). 

 
Afb. 8. Nationale Landschappen (bron: Alterra). 

 

Wel een schot in de roos was een kaart die ik aantrof in een belangrijk document, het verslag 
van de Nationale Landschapsenquête. Op initiatief van en betaald door Natuur Monumenten 
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voerde de Wageningen universiteiten die enquête uit met maar liefst 45.000 respondenten 
(afb. 9).19 In dat onderzoek werd de aantrekkelijkheid van het landelijk gebied gepeild. Dat 
levert kleurkaart op waarin we het groengele gebied in belangrijke mate overeen zien komen 
met de verspreiding van onze pelgrimspaden (afb. 10). 

 

 
Afb. 9. Voorzijde publicatie Resultaten Nationale Landschapsenquête (2019, WUR). 

 

 
19 A. BUIJS, W. NIEUWENHUIZEN, F. LANGERS & H. KRAMER: Resultaten Nationale Landschapsenquête. 
Onderzoek naar visies en waardering van de Nederlandse bevolking over het landelijk gebied in Nederland 
(Wageningen 2019). 
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Afb. 10. Kaart aantrekkelijkheid landelijk gebied uit Resultaten Nationale Landschapsenquête fig. 2.2 p. 16 (2019 

WUR). 

 

Rurale geografie 

In mijn verkenningstocht stootte ik vervolgens via deze kaartjes en rurale omschrijvingen op 
twee wetenschapsdomeinen waar onderzoek naar het platteland centraal staan: de rurale 
sociologie en geografie. Belangrijke vertegenwoordigers daarvan zijn in Wageningen Bettina 
Bock en in Groningen Tialda Haartsen. Die laatste aanvaarde dit jaar de leerstoel rurale 
geografie in Groningen met een voor ons interessante intreerede waarin zij op zoek gaat naar 
de geografie van het platteland (afb. 11).20 

 
20 T. HAARTSEN: Rural geography revisited. Op zoek naar de geografie in het platteland (inaugurele rede RUG 
22 april 2022). 
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Afb. 11. Omslag inaugurele rede T. HAARTSEN RUG 2022. 

 

Haar verhaal en analyse zijn uiterst actueel. Allereerst laat zij de ambivalente situatie zien van 
het huidige platteland. Na en naast stilte en marginalisering laat het platteland nu ook meer 
en meer zijn stem horen. Men spreekt wel van ‘the revence of the places that don’t matter’ 
(Rodríguez-Pose 2018).21 De marginalisering uit zich in tal van bekende ontwikkelingen zoals 
bevolkingskrimp, het verdwijnen van infrastructuur als winkels, banken, openbaar vervoer, 
gezondheidszorg, aanrijtijden van hulpdiensten die al maar langer worden, lage inkomens, 
plek voor windmolens, gasproductie, afvaldepositie, asielcentra, gebied van vogelgriep en 
stikstof (het kaartje van overbelaste delen door stikstof laat ziend at veel pelgrimspaden in die 
gebieden liggen), stank en Q-koorts. Maar daarnaast wordt, zoals we zagen via dat 
waarderingskaartje, het plattelandsgebied op prijs gesteld als retraite, als natuur, als resource 
van rust.  

In haar rede staat Haartsen apart stil bij die rust, bij het tempo van het platteland. Ik citeer:  

 
21 A. RODRíGUEZ-POSE: ‘The revenge of the places that don’t matter (and what to do about it)’, in 
Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 11 (2018) 189-209. 
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“Het gaat namelijk niet alleen om de betekenis van de rurale woonomgeving, maar ook 
om die van het platteland an sich. Aan de ene kant zijn plattelandsgebieden resource 
regions: leveranciers van voedsel en natuurlijke grondstoffen. Aan de andere kant zijn ze 
retraites. Plekken waar mensen uit het jachtige leven van alle dag kunnen stappen, om 
alles wat urgent is en nu moet even achter zich te laten.”22 (p. 12)  

En even verder: 

“Het platteland functioneert als een trage, stabiliserende laag. Het brengt je terug naar 
de natuurlijke processen waar het allemaal om draait, de fluitende vogeltjes, de frisse 
lucht, het ervaren van de seizoenen, de wind, de geuren van vers gemaaid gras. Hier kun 
je even bezinnen om daarna het snelle tempo van de dag weer aan te kunnen.”23 (p. 13) 

Ze verwijst daarbij naar de zogenoemde pace layers van Stewart Brand.24 Hij ziet in onze 
samenleving tempolagen: aan de ene kant de snelle lagen van mode, van trends in kunst en 
leefstijl. Via handel en onze infrastructuur en bestuur worden de lagen langzamer, trager, 
neemt het tempo af, met aan de andere kant uiteindelijk de trage lagen van cultuur en natuur. 
Die trage lagen geven onze samenleving stabiliteit en zorgen voor evenwicht. 

 

Die kwaliteit die gelegen is in het tempo van het platteland zie ik alom genoemd en geprezen 
bij mensen die naar het plateland zijn vertrokken, voor goed of in een tweede huis. Dat tempo 
zie ik ook voortdurend genoemd door mensen die dat platteland doorlopen, doorkruisen.  

 

 
22 HAARTSEN: Rural geography revisited, 12. 
23 Ibidem, 13. 
24 Ibidem, 12. 
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Afb 12. Omslag M. DE VOS: Je keek te ver (serie Terloops, Van Oorschot Amsterdam 2020). 

 

Ik citeer als voorbeeld uit het boekje in de serie wandelboekjes Terloops van uitgeverij Van 
Oorschot uit het deeltje dat Marjoleine de Vos schreef over haar wonen in het noord-
Groningse Zeerijp (afb. 12): 

“Maar het echte leven is hier juist zo dichtbij. De geringe beschutting voor de elementen, 
de bietencampagne, de aardappelenoogst, de weidsheid van de luchten, de 
vriendelijkheid in de winkels. De caissières in de dorpssupermarkten wachten netjes tot 
je je boodschappen in je tas hebt voor ze de volgende klant gaan helpen, ze proberen je 
niet zo snel mogelijk opzij te schuiven, er heerst geen haast-haast-haast. En ook sta je 
daar weleens ongeduldig met de voet op de vloer te tikken – moet dat zo sloom? – meestal 
komt toch wel de rustgevende gedachte bij je op dat die halve minuut echt niets 
uitmaakt.”25 (p. 31) 

 

 

 
25 M. DE VOS: Je keek te ver (serie Terloops, Amsterdam 2020) 31. 



52 
 

Tussentijdse balans 

Even een kleine tussentijdse balans. We verkenden de geografische marge van het platteland 
via allerlei kaartjes en kwamen daardoor uit bij de ambivalente positie van die rurale marge 
die onmiskenbaar het terrein is van onze nieuwe pelgrimspaden. Een belangrijke component 
van dat gebied blijkt nu gelegen in het tempo van leven dat daar heerst. De waardering van 
dat gebied ligt in een specifiek samengaan van cultuur en natuur in een contrapunt ten 
opzichte van het moordende tempo dat elders, lees: stad, lijkt te heersen. 

 

Rosa en resonantie 

Dat spoor verken ik nu nader. Ik kom dan uit bij mensen die juist dat thema van versnelling 
en vertraging (Bert Roebben zal straks van ‘verlangzaming’ spreken) in hun onderzoek 
centraal stellen. Een van de belangrijkste exponenten daarvan is de inmiddels tot 
onthaastingsgoeroe verklaarde Duitse socioloog Hartmut Rosa. Hij was eerst hoogleraar in 
Jena, later in Erfurt directeur van het prestigieuze Max Weber Instituut, en nu weggekocht 
naar Berlijn. In 2019 kreeg hij een eredoctoraat van de Universiteit van Humanistiek en 
inmiddels komt zijn werk ook in het Nederlands beschikbaar. Ik schets heel kort, en dus 
onverantwoord samengebald, de krachtlijnen van zijn werk. Er zijn online vele goede 
syntheses van zijn werk beschikbaar alsook vele goede lezingen van hem of gedreven 
optredens in discussiepanels e.d.  

 

 
Afb 13ab: Omslagen van publicaties over Resonantie van Hartmut Rosa (H. ROSA: Beschleunigung und 

Entfremdung (Berlijn 2013/2016); ingekorte Nederlandse editie onder redactie van M. HUIJER: Leven in tijden van 
versnelling: een pleidooi voor resonantie (Amsterdam 2016). 
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Zijn werk draait om tot nu toe vier grote studies die stapsgewijs zijn visies ontvouwen. 
Allereerst is er zijn studie over versnelling: Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstruktur in 
der Moderne (2005) (afb. 13).26 Rosa ziet onze samenleving ondermijnd door een voortdurende 
tempoversnelling op allerlei terrein. De technologie is een factor met na de fiets, de auto, het 
vliegtuig, nu ook supersnel breedband. Maatschappelijke ontwikkelingen met steeds meer 
ervaringen die elkaar in hoog tempo opvolgen waardoor we steeds meer in een voortrazend 
hic et nunc terecht zijn gekomen. En ook een intensiever tempo van leven waarin we steeds 
maar drukker zijn en meer handelingen moeten verrichten in minder tijd. Dat alles 
ondermijnt wat we een goed leven kunnen noemen. Het leidt ook een serie van crises die we 
om ons heen zien. Politiek en bestuur dat het tempo niet kan bijhouden en nog enkel snel 
reageert op de waan van de dag. De ecologische crisis omdat door die versnelling trage 
natuurprocessen verstoord worden. En psychisch is er een hausse aan burn outs en andere 
signalen dat lichaam en geest het tempo niet kunnen bijbenen. 

In een tweede grote studie schetst Rosa vooral de consequenties van die versnelling. Hij wijst 
op de vervreemding die dat mee zich brengt: Beschleunigung und Entfremdung (2013/2016) NL: 
Leven in tijden van versnelling: een pleidooi voor resonantie (2016).27 Hiermee situeert hij zich in de 
traditie van kritische sociologie en filosofie van o.a. de Frankfurter Schule. Hij gebruikt 
bewust die beladen marxistische terminologie van vervreemding.  

Vanuit die diagnose geeft hij vervolgens een richting aan om uit die vervreemding te geraken, 
daar introduceert hij concept van resonantie: Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung 
(2016/2019).28 Heel kort gesteld ziet hij als perspectief voor een goed leven een andere houding 
ten opzichte van de wereld die zich kenmerkt door een open relatie waardoor resonantie kan 
ontstaat. Die houding van resonantie is open, niet-instrumenteel, niet gericht op efficiëntie 
en opbrengst. Die houding is er niet een van consoneren (op voorhand in de pas lopen, het 
eens zijn van alles en iedereen) en niet een van dissoneren (voortdurende tegenspraak). 
Resonantie kan plaats vinden in bevoorrechte domeinen. Rosa noemt er dan drie: kunst en 
cultuur waarbij hij met name de rol van muziek uitwerkt, religie en ritueel (dat hij niet erg 
uitwerkt) en de natuur. Religie en ritueel worden recent wel uitgewerkt door zijn vroegere 
collega in Erfurt Jörg Rüpke (afb. 14).29  

 
26 H. ROSA: Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstruktur in der Moderne (Berlijn 2005). 
27 H. ROSA: Beschleunigung und Entfremdung (Berlijn 2013/2016); ingekorte Nederlandse editie onder 
redactie van M. HUIJER: Leven in tijden van versnelling: een pleidooi voor resonantie (Amsterdam 2016). 
28 H. ROSA: Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung (Berlijn 2016/2019). 
29 J. RÜPKE: Ritual als Resonanzerfharung (Stuttgart 2021). 
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Afb 14. Omslag J. RÜPKE: Ritual als Resonanzerfharung (Stuttgart 2021). 

 

Ik wijs nog kort heel expliciet op de grondhouding van resoneren die Rosa benadrukt in zijn 
vierde boek dat ik aanhaal: Unverfügbarkeit (2018/2020).30 Onvoorwaardelijkheid, unconditional 
in Engels. Dat concept kennen we uit de Ritual Studies, het is een grondelement van ritueel 
en spel. Lees Huizinga, zie werk van André Droogers en recent de populaire werken van de 
liberale theoloog John D. Caputo, zoals Hopeloos hoopvol. Belijdenissen van een postmoderne 
pelgrim dat the unconditional benadrukt31. 

En daarmee ben ik bij pelgrimeren gekomen. Die drie domeinen van kunst/cultuur, religie en 
ritueel en natuur, plus dat perspectief van nutteloosheid en onvoorwaardelijkheid komen 
immers op exemplarische wijze samen in het pelgrimeren als rituele vorm van wandelen.32  

En zo zijn we in onze verkenning aanbeland bij de fundamentele relatie tussen 
landschap/regio/marge, tijd/tempo en bepaalde rituelen, lees: pelgrimeren. In wandelen en 
pelgrimeren komen die kwaliteiten een ander tempo via domeinen van natuur, kunst/cultuur 

 
30 H. ROSA: Unverfügbarkeit (Berlijn 2018/2020). 
31 John D. CAPUTO, zoals Hopeloos hoopvol. Belijdenissen van een postmoderne pelgrim (Middelburg 2017). 
32 Zie hiervoor mijn ritueel-sacrale velden: P. POST: ‘De moderne pelgrim: het perspectief van actuele 
sacrale velden’, in: D. LOKIN (red.): Pelgrims. Onderweg naar Santiago de Compostela (WBooks/Museum 
Catharijne Convent, Utrecht 2011) 155-175. 
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en ritueel/spiritualiteit/religie samen. Dat spoor volg ik nog verder, vooral via dat samenstel 
van pelgrimeren en tempo. 

 

Het tempo van de pelgrim 

Herman Vuijsje schreef in de 2018 Elmar (Delft) editie van zijn bestseller Pelgrim zonder god in 
een uitgebreid essay ter inleiding onder de veelzeggende titel: Voortschrijdend inzicht.33 Hij staat 
daarin stil bij de ontwikkeling van de camino en het pelgrimeren in algemene zin. Hij schetst 
daar de ‘vier vrijheden’ van de pelgrim: de vrijheid van expressie, vrijheid van keuzes, vrijheid 
van gedachten en als vierde de vrijheid en vrijwaring van tijdgebrek. Hij ziet bij pelgrimeren 
een ander levenstempo, er is een zee van tijd. Hoewel er veel bij camino pelgrims in de praktijk 
veel valt af te dingen over dat andere tempo (in verslagen, documentaires en films zie ik ook 
heel veel tempo bij de dagmarsen van de pelgrims) is het wel precies in lijn met wat we tot nog 
toe zagen. Ik zie dat op tal van plekken bij de moderne pelgrim terug: wandelen en 
pelgrimeren gedragen door een ander tempo, de pas van de pelgrim. 

 

Vindplaatsen? 

Ik maak weer even een pas op de plaats. We ontdekten dus een directe relatie tussen 
platteland, het landschap en de natuur daar en tijd, het tempo daar. Dat blijkt vervolgens door 
velen ervaren te worden als ook de hoeksteen van wandelen en de rituele vorm daarvan: 
pelgrimeren. Zie daar dus de die relatie tussen pelgrimeren en de geografische basis daarvan. 

Maar dat is nog te algemeen gesteld misschien. HET pelgrimeren en DE pelgrim. Hoe en van 
wie weten we nu eigenlijk dat de pas van de pelgrim van belang is en verbonden is met een 
specifiek geografische context? Komt dat van de makers, de ontwerpers van die 
pelgrimspaden, van de gidsen en gidsjes die alom in omloop zijn? Wordt het de wandelaars 
voorgehouden? Of zien we het ook bij de pelgrims zelf, horen we het in hun ervaringen? En 
waar kunnen we die ervaringen dan beluisteren? In hun verslagen? Via interviews? Enfin, ik 
wil de lens nog wat scherper stellen waarbij ik meteen al zeg dat er natuurlijk steeds sprake is 
van een interferentie tussen genoemde bronnen. Als een pelgrimspad populair is en gidsjes 
binnen no time uitverkocht raken appelleert het dus bij de lopers. 

Bij nader toezien valt me allereerst op hoe wandelen in het algemeen sterk gerelateerd wordt 
aan tempo. In Vlaanderen en ook in ons land is er de beweging van de trage tochten en trage 

 
33 H. VUIJSJE: Pelgrim zonder God. Een voettocht van Santiago de Compostela naar Amsterdam (Delft 2018); zie 
(https://books.google.nl/books?id=IsjgDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false ). 

https://books.google.nl/books?id=IsjgDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?id=IsjgDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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wegen met passend als logo de slak.34 Bij het bespreken van de aantrekkelijkheid en 
populariteit van wandelen wordt herhaaldelijk juist op dat vertragen gewezen. Het laatste 
boek van de beroepswandelaar Hella van der Wijst, die bij mij om de hoek woont, bevestigt 
dat ook. Ik citeer uit een aanprijzend artikel in Bussum Nieuws (14 sept. 2022) (afb. 15):  

“Vertragen. Daar hebben steeds meer mensen behoefte aan. Wandelen wint daarom aan 
populariteit.”35 

 

 
Afb. 15. Artikel in Bussum Nieuws (14 sept. 2022). 

 

Een mooi program tot resoneren zou je kunnen zeggen! Een term die de theoloog-religie 
pedagoog uit Bonn, maar afkomstig en woonachtig in Vlaanderen, Bert Roebben introduceert 
noemden we al kort: hij spreekt van (verplichte) verlangzaming. In zijn reisverslag van de 
camino etappe Vlaanderen – Vézelay beschrijft hij de ervaring van die verplichte 
verlangzaming ook weer verbonden met het landschap (afb. 16).36 

 
34 Vgl. https://www.tragewegen.be/ (gezien okt. 2022); https://www.wandelzoekpagina.nl/trage-
tochten/lijst (gezien okt. 2022).  
35 H. VAN DER WIJST: in Bussum Nieuws (14 sept. 2022). 
36 B. ROEBBEN: Fulltime pelgrim. Een theoloog op weg naar Compostela (Averbode 2022) 35-37. 

https://www.tragewegen.be/
https://www.wandelzoekpagina.nl/trage-tochten/lijst
https://www.wandelzoekpagina.nl/trage-tochten/lijst
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Afb. 16. Omslag van B. ROEBBEN: Fulltime pelgrim. Een theoloog op weg naar Compostela (Averbode 2022). 

 

Over verlangzaming zegt hij: 

“Verlangzaming is een sleutelwoord in mijn pedagogiek. […] De camino verdraagt alvast 
geen haastige tred. Hij laat niet toe dat je je stappen telt of je tocht kwantificeert. Op de 
camino komt het stappen eerst, de ziel schommelt mee en het verhaal (of de reflectie zo 
je wil) ontwikkelt zich daardoorheen. Maar de stappen komen eerst. Zij hebben recht 
van spreken. En het komt erop aan goed naar hen te luisteren en te reageren: wanneer 
ze te snel, te doel-onzeker of te veel zigzag gaan – met andere woorden, wanneer ze hun 
verbinding met de ziel en het verhaal van de pelgrim kwijt spelen en hun eigen leven 
gaan leiden.”37 

Roebben legt in die verlangzamingsparagraaf ook een interessant link met kaarten van de 
pelgrimsroutes: 

“Bij de reconstructie van mijn verhaal voor dit boek valt het me overigens op hoe sterk 
mijn visueel geheugen ontwikkeld is. Ik kan met behulp van de kaart en de pelgrimsgids 
achteraf relatief gemakkelijk bepalen waar ik onderweg geconfronteerd werd met welke 
uitdaging. Het komt er dan op aan rustig en verlangzamend die weg op de kaart te 
reconstrueren. Moderne hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld google maps met hun functie 

 
37 Ibidem, 36. 
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van street view zijn dan erg interessant. De moderne pelgrim heeft niet alleen inzicht 
bij de planning van de route, hij kan ze ook veilig wandelen tijdens de tocht en rustig 
documenteren achteraf. Ik probeer me in te beelden hoe dat er vroeger aan toe ging, met 
onduidelijke kaarten en gebrekkige bewegwijzering. Het lukt me niet. Ik ben een 
traditioneel-langzame, maar tegelijk een hypermoderne (lees: high tech) pelgrim.”38 

Helaas ken ik weinig empirisch onderzoek waar het tempo van de wandelaar-pelgrim aan bod 
komt. Ik ken enkel een peiling van Marijn van Zon (1963), geestelijk begeleider en de man 
achter de website ‘Ziel gaat te voet’. In een recent project interviewde hij 26 pelgrims en kwam 
op basis daarvan tot twaalf sleutels of ‘sleutelwoorden tot de pelgrimsziel’. De eerste daarvan 
is vertragen. Ik citeer:  

“Vertragen is je tempo van leven dusdanig verminderen dat het dichter bij een 
natuurlijke, menselijke maat komt te liggen. Je kunt ervaren dat onderweg zijn totaal 
anders is dan het gewone leven. Er ontstaat ruimte, leegte, tijd en rust voor wat zich dan 
bij jou aandient. Vertragen is juist niet doorhollen in een onnatuurlijk tempo en je laten 
bepalen door de waan van de dag en van jouw omgeving.”39  

Heel kort samengevat zie ik de rol van het tempo van de pelgrim op alle niveaus terug: bij de 
aanbieders en aanprijzers van de routes en paden én bij de lopers/pelgrims zelf. 

 

Tempoloosheid 

Ik ga afronden en wil nog heel kort die lijn van traagheid doortrekken. Traagheid of de uiterste 
vorm daarvan tempoloosheid en niets doen, alleen maar verwijlen, heeft een religieuze 
spirituele component. Op tal van manieren, in woord, geschrift en beeld, zien we hoe 
tempoloos verwijlen verbonden met zorgeloosheid en ultiem niets doen een beeld is voor 
contact met het goddelijke, als voorstelling ook van hemelse sferen. Natuurlijk, engelen zijn 
vaak druk bezig, zo musiceren ze vaak, maar vaak ook doen ze helemaal niets, ze zijn slechts, 
hangen wat rond in totaal niets doen en zorgeloosheid. Dat is in mijn ogen ook de verklaring 
van de beroemdste twee engeltjes of putti, namelijk de twee in de marge van het schilderij van 
Rafaël uit 1513/4: de Madonna Sistina (afb. 17).40 Geschilderd als altaarstuk voor een 
kloosterkerk in Piacenza hangt het nu ook weer als een soort altaarstuk te prijken in Dresden. 
De blik en houding van die twee probeerden velen te verklaren. Ik vermoed dat het de 
verbeelding is van hemels verwijlen, van totaal tempoloos zijn, opgeroepen aan de onderste 
rand, bungelend tussen hemelse sferen en onze wereld, in de marge van het schilderij. Dat is 

 
38 Ibidem, 37. 
39 M. VAN ZON, https://zielgaattevoet.nl/pelgrimssleutels/ (gezien okt. 2022).  
40 Cl. BRINK & A. HENNING (red.): Raffael. Die Sixtinische Madonna. Geschichte und Mythos eines Meisterwerks 
(München/Berlin 2005); A. WALTHER: Raffael. Die Sixtinische Madonna (Leipzig 1994); H. BELTING: Bild 
und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst (München 1990) 533-538. 

https://zielgaattevoet.nl/pelgrimssleutels/
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vermoedelijk ook de aantrekkingskracht van dat marginale stukje Rafaël. We zien ze nu 
overal, aan onze muren, op kussens, horloges en sokken! 

 

 
Afb. 17. Rafaël: Madonna Sistina (Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister) (bron: Google Art Project). 

 

Datzelfde zien we in de laatantieke beeldtaal als we overal herders zien, pastorale bucolische 
taferelen waar de herder niets doend als de mousikos anèr onderuit hangt met zijn fluit (afb. 
18).41 Dat zien we ook bij de eerste christenen die zo uitredding en leven na de dood verbeelden 
en oproepen via weer die combinatie van niets doende herders en een landschap dat we net 
als nu ruraal en als platteland kunnen benoemen, niet-Rome (afb. 19).42 

 
41 H.I. MARROU: Mousikos aner. Étude sur les scènes de la vie intellectuelle figurant sur les monuments funéraires 
romains (Rome 1964). 
42 Voor het thema van de (Goede) herder en bucoliek inde laatantieke en vroegchristelijke kunst: J. 
ENGEMANN: Deutung und Bedeutung frühchristlicher Bildwerke (Darmstadt 1997) 110-113; IDEM: ‘Hirt’ in 
Reallexikon Antike und Christentum 15 (1991) 577-607; J. DRESKEN-WEILAND: Bild, Grab und Wort. 



60 
 

 
Afb. 18. Herder te midden van schapen en rammen, kopie van vroegchristelijk fresco Domitilla katakombe 

Rome (Museum Romeinse Katakomben, Valkenburg, foto: Jo van Aken/CKV 2010). 

 

 
Afb. 19. ‘Goede Herder’, kopie vroegchristelijk fresco cubiculum van de Velatio, Priscilla katakombe Rome 

(Museum Romeinse Katakomben, Valkenburg, foto: Jo van Aken/CKV 2010). 

 

Dat inspireerde me ook eens te kijken naar het kaartje van officiële (‘gescheperde’) 
schaapskuddes in ons land, en wat blijkt?, dat kaartje toont precies weer die regio’s waar we 
de pelgrimspaden vinden! (afb. 20)43 

 

 

Untersuchungen zu Jenseitsvorstellungen von Christen des 3. und 4. Jahrhunderts (Regensburg 201) sub III,2, 
77-95. 
43 Kaartje vond ik in sept. 2022 via schapenbegrazing.nl maar inmiddels is die site uit de lucht en kan 
ik het kaartje niet meer terugvinden (behalve in mijn eigen beeld- en download archief). 
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Afb. 20. Kaart gescheperde schaapskuddes in Nederland (bron: schapenbegrazing.nl ). 

 

Tot slot ook hier toch ook hier weer een kanttekening. Zoals elk beeld is ook die herder 
ambivalent. In de christelijke traditie is er dat spoor van de hemelse pastorale, maar ook de 
kritische laag van de parabel van Lukas 15 (vgl. ook Johannes 10): de herder die zijn kudde in 
de steek laat om dat ene verloren schaap te redden en op zijn schouders te nemen. Hoe actueel 
die reddende herder als beeld is toont een foto van een man die een schaap redt uit hevige 
bosbranden in Boa Vista in Portugal dit jaar.44 

 

Coda 

Ik sluit af met een citaat van de bekende wandelfilosoof Frédéric Gros. In zijn 12e geheel 
herziene en vooral uitgebreide editie van Wandelen. Een filosofische gids (12e herziene/uitgebr. 
2022) wijdt hij hoofdstuk 3, een van de langere hoofdstukken, aan de traagheid waarbij hij ook 
ruimte en tijd verbindt (afb. 21).  

 
44 Foto ANP/EPA: https://www.demorgen.be/nieuws/van-frankrijk-tot-de-vs-hitte-en-droogte-
wakkeren-bosbranden-
aan~ba72b7f2/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#&gid=1&pid=2 (gezien okt. 2022). 

https://www.demorgen.be/nieuws/van-frankrijk-tot-de-vs-hitte-en-droogte-wakkeren-bosbranden-aan~ba72b7f2/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#&gid=1&pid=2
https://www.demorgen.be/nieuws/van-frankrijk-tot-de-vs-hitte-en-droogte-wakkeren-bosbranden-aan~ba72b7f2/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#&gid=1&pid=2
https://www.demorgen.be/nieuws/van-frankrijk-tot-de-vs-hitte-en-droogte-wakkeren-bosbranden-aan~ba72b7f2/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#&gid=1&pid=2
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Afb. 21. Kop hoofdstuk 3 van F. GROS: Wandelen. Een filosofische gids (12e herziene/uitgebr. dr. Amsterdam 2022). 

 

Deze passage gaat over wandelen maar in hst. 25 past hij het toe op pelgrimeren dat hij 
beschouwt als de rituele vorm van wandelen:  

“Traagheid is in perfecte overeenstemming zijn met de tijd, zodat de seconden parelen, 
druppelsgewijs vallen, als een regentje op de steen. Het uitrekken van de tijd verdiept de 
ruimte. Het is een van de geheimen van het wandelen: een trage benadering van 
landschappen maakt ze gaandeweg vertrouwd.”45 (p. 23)  

 

 
45 F. GROS: Wandelen. Een filosofische gids (12e herziene/uitgebr. dr. Amsterdam 2022). 


