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Pelgrimeren

Jasper Koedam

Films voor thuis  
vinden publiek
De Camino Academie organiseerde op 7 
februari in Museum Catharijneconvent in 
Utrecht een goedbezochte publieksdag over 
amateurfilmers en hun pelgrimage. Dag-
voorzitter Jef Caelen presenteerde films van 
zes pelgrimerende amateurfilmers en sprak 
met hen over hun films. 

Camino Academie-voorzitter Paul Post heeft 
het in zijn openingswoord over de beteke-
nis van het woord ‘amateur’ en refereert aan 
de wielersport waar vaak gesproken wordt 
over amateurs en beloftes: de beloftes wil-
len doorgroeien naar het profwielrennen, de 
amateurs fietsen uit liefhebberij. Zo is het 
ook met amateurfilmers: ze hebben geen 
ambitie om prof te worden en filmen puur 
voor het plezier. 
Jef Caelen voegt daar in zijn inleiding aan toe 
dat amateurfilmers geen commercieel be-
lang hebben bij het maken van hun film en 
dat er daarom veel vrijheid en variatie moge-
lijk is. Vrijheid en variatie die zeker is terug te 
zien in de films van de zes makers. 

Gefilmd dagboek
In hun film De reis naar Santiago de Compos-
tela concentreren Hans Nijsen en An Gelder-

land zich op de verschillende aspecten van 
het pelgrimeren: de symbolen, de cultuur 
en architectuur, het leven in de herbergen, 
enzovoort. Het is echt een film on the road: 
veel beelden van voorbijtrekkende pelgrims 
en voorbijglijdende landschappen. Er is geen 
gesproken commentaar, wel ‘geschreven’ 
toelichting boven in beeld. In het nagesprek 
vertelt Hans dat hij soms vergat om de ca-
mera uit te zetten. Na ruwe selectie hield hij 
ongeveer 60 minuten aan materiaal over en 
was de keuze voor de bijna 20 minuten du-
rende film dus eigenlijk snel gemaakt. 

Jan Jochems gaat in zijn film Digitaal dag-
boek Camino Francés, 2015 min of meer het-
zelfde te werk, maar verwerkt ook veel foto’s 
in zijn film. Bovendien treedt hij als maker 
soms letterlijk op de voorgrond door zichzelf 
te filmen, terwijl hij op informatieve en op-
geruimde wijze de dag doorneemt. Na afloop 
van zijn film vertelt Jochems dat hij niet van 
plan was een film te maken, maar dat zijn ge-
filmde dagboek enkel bedoeld was voor het 
thuisfront. 

Licht leven
Martin de Fluiter liep in 2013 met vriend Jan 
van de Wetering een gedeelte van de Via de 
la Plata. Hun film Via de la Plata, van Cacéres 
naar Salamanca is hier een impressie van. 
Het duo staat ook bekend onder de naam de 
Vrolijke Pelgrims en dat is niets teveel gezegd. 
Hun gesproken commentaar is humoristisch 
en ontmoetingen met de lokale bevolking of 
medepelgrims lopen uit op geestige momen-
ten, zoals de scène waarin een oude dorps-
bewoner zijn altijd pratende papegaai Pepe 
introduceert maar die dat juist niet doet in 
het bijzijn van de filmende vreemdelingen. 
Martin heeft oog voor detail en weet de beel-
den te versterken door de goed gekozen mu-
ziek. Vrolijkheid staat bij het duo voorop en 
dat wordt meer dan duidelijk in de veelvuldig 

De Vrolijke Pelgrims 
Martin de Fluiter 

(links) en Jan van de 
Wetering laten zich de 

wijn goed smaken (still 
uit de film ‘Via de la 

Plata, van Cacéres naar 
Salamanca’).
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terugkerende scènes waarin de twee zich het 
bier en de wijn goed laten smaken. Ook het 
nagesprek leidde tot hilariteit toen iemand 
uit het publiek de vraag stelde waarom zij als 
ervaren pelgrims geen jakobsschelp droegen 
op hun rugzak. Het droogkomische com-
mentaar van Jan van de Wetering: ‘Geen idee, 
dat hebben we nog nooit bedacht.’

Is lichter leven voor de Vrolijke Pelgrims 
bijna een automatisme, voor Wim van Velzel 
ligt dat anders. In zijn film Op zoek naar de 
bronnen stelt hij zichzelf de vraag: ‘Lichter le-
ven, hoe doe je dat?’ Het antwoord probeert 
hij te vinden door al fietsend op zoek te gaan 
naar de bronnen van de Overijsselse Vecht. 
Voor Wim staat de loop van een rivier sym-
bool voor het verloop van het leven. Zijn film 
is een innerlijke pelgrimstocht pur sang: een 
openhartig en kwetsbaar zelfportret waarin 
meer vragen worden gesteld dan dat er ant-
woorden worden gegeven. Een zoektocht 
naar bescheidenheid en eenvoud, met het 
werk van de middeleeuwse schrijver en my-
sticus Thomas a Kempis als leidraad. 
De film onderscheidt zich door een sterke 
montage en fraaie beelden, waarbij vooral de 
vele luchtopnames opvallen. Wim vertelt in 
het nagesprek dat hij drie jaar over de film 
heeft gedaan en dat hij de tocht ook een keer 
met de auto heeft gemaakt, zodat hij met een 
drone de luchtopnames kon maken. 

Zoektocht
Een heel andere zoektocht is die van pelgrim 
Johan van den Boom, die door zijn dochter 
Rian van den Boom wordt geportretteerd 
in haar film Johans tocht. Een openhartig en 
ontroerend portret van een man, echtgenoot 
en vader die gaat wandelen naar Santiago 
om verdriet over in het verleden gemaakte 
keuzes een plaats te geven. Johan was graag 
op het seminarie gebleven waar hij studeerde 
om verder te gaan in filosofie, maar hij werd 

verliefd op Erna en besloot met haar te gaan 
trouwen. Er kwamen kinderen en door bij-
komende verantwoordelijkheden voelde hij 
steeds meer ‘dat hem iets werd afgenomen’. 
De tocht naar Santiago wordt een zoektocht 
naar wat hij onderweg in zijn leven is kwijt-
geraakt. 
Rian filmt niet alleen haar vader, ook haar 
moeder en thuisblijver Erna komt aan het 
woord. Na de film vertelt Rian dat zij haar ou-
ders tijdens het draaien van de film veel be-
ter leerde kennen. Johan zegt dat de camino 
een belangrijke afslag in zijn leven vormde 
en dat hij zich uiteindelijk wist te verzoenen 
met de keuzes die hij gemaakt had. 

Voor filmmaker Leo Baeten was de keuze 
duidelijk: hij accepteerde de opdracht van 
het Nederlands Genootschap van Sint Jacob 
om een film te maken over het reilen en zei-
len in de pelgrimsherberg in Roncesvalles. 
De op deze dag vertoonde film De albergue 
is een verkorte versie van deze opdrachtfilm. 
Leo werkte zelf als hospitalero in de herberg 
en geeft een sfeerrijk en informatief beeld 
van de herberg, de plaats Roncesvalles, de 
hospitaleros en de pelgrims. Na afloop ver-
telde Leo nog een bijzondere anekdote: een 
verzwakte geportretteerde Amerikaanse pel-
grim werd, tegen alle protocollen in, door 
de Nederlandse hospitaleros maar liefst 
twee weken ‘schuilgehouden’ op de derde 
 verdieping.

Het vormde het einde van een boeiende dag 
waarin films die niet voor een publiek wor-
den gemaakt toch het publiek krijgen die ze 
verdienen. 

Met dank aan Leo Baeten, Herman Holtmaat en  
Bart Simmelink

Filmtips van Jef Caelen, amateurfilmer en voorzitter van CineLOVA, de  koepel
organisatie voor Limburgse nietprofessionele filmers:
 Zorg voor een plan. Wat wil je vertellen?
 Neem de tijd en de rust om te draaien. Wat wil je vastleggen?
 Draai verschillende inkaderingen (totalen, closeups) en maak de shots  

niet te lang.
 Zorg voor goed geluid zonder storingen, ruis, enzovoort.
 Kies muziek die het beeld goed ondersteunt.

Op de website van de Camino 
Academie (Caminoacademie.nl)  
vindt u links naar vijf van de  
genoemde films. Geïnteres
seerden in de film van Wim van 
Velzel kunnen contact opnemen 
met de Camino Academie  
(caminoacademie@gmail.com).


