


Waarom gaan die nieuwe pelgrims op pad? Wat drijft hen? Ze gaan om heel verschil- 
lende motieven op reis. Maar wat het ook is dat hen bezielt, ze noemen zich nog 
steeds 'pelgrim'. Ze maken een heilige reis. Wie op pelgrimage gaat, doet dat niet 
alleen omdat hij van langeafstandswandelen houdt. Dan kun je beter de Vierdaagse 
lopen. Nee, de pelgrims worden door iets of iemand gedreven, groter en sterker dan 
zijzelf. Ze gaan op weg omdat iets of iemand hen roept om op weg te gaan. De pel- 
grims zijn aangeraakt door 'God', zeg ik dan als theoloog - of door het mysterie dat we 
gewend waren zo te noemen. 
Pelgrims nemen het risico, op hoop van zegen dat ze thuis zullen komen als een ander, 
gelouterd mens. Op pelgrimage gaan is zo bezien een nuchtere, praktische vorm van 
mystiek. Door je rugzak te pakken en je wandelschoenen aan te trekken, geef je je over 
aan je-weet-niet-wat. 
Pelgrims ontdekken zo weer waar het in religie oorspronkelijk om gaat: transcendentie 
en transformatie. Zij doen dat niet denkend en discussiërend, maar op een primitieve 

6 manier: door te gaan lopen in de voetsporen van de duizenden die hen zijn voorge- 
gaan. Zweten, hongerig, moe en vuil worden, blaren en blessures oplopen, je laten ver- 
rassen door, of ergeren aan anderen, een refugio vinden voor de nacht - pelgrimeren 
is lijfelijke religie. 
Een pelgrim laat het alledaagse leven achter zich, om gaandeweg te ontdekken hoe 
heilig het alledaagse leven is.'s Morgens je bed uit komen, 'ja' zeggen tegen de dag en 
'hier ben ik' tegen de wereld om je heen - het lijkt de gewoonste zaak van de wereld, 
maar het is een groots en ontzagwekkend mysterie. Filosofen en theologen schrijven 
dikke boeken over de 'moed om te zijn'. Die zakt ons soms behoorlijk in de schoenen. 
Misschien dat je dan beter een eindje kunt gaan lopen dan dat je een boek gaat lezen. 
Typisch weer zo'n studeerkamertheoloog, zal men zeggen, om daar dan weer een boek 
over te schrijven. Hmmm .... misschien moet ik 'm toch ook zelf maar gaan lopen, de 
Camino. 

Frits de Lange (1955) is auteur van Heilige onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie, 
Ten Have 2017. 
Voor meer info: www.fritsdelange.nl 

Martin Jans, studentenpastor Hogeschool Windesheim Zwolle en oud GSp-er 

Train je verlangen 
'Ik vond het verschrikkelijk, had het nooit op een vrijdag moeten doen'. Hij zat te- 
genover mij in de kantine, zijn gezicht onderstreepte hoe erg het voor hem was. Hij 
had zijn mobiele telefoon bij mij omgeruild voor een NoPhone, een stuk zwart plastic 
in de vorm van een telefoon. Zonder mobiel voelde hij zich alleen, afgesloten, ont- 
hand. Het maakte hem onrustig, alleen thuis liep hij de trap op en af. Normaal viel 
er altijd wel wat te surfen, te kijken, te appen. Nu niet. Het regende en verder was er 
niemand thuis. 

Hij deed mee met de NoPhone-Challenge die ik voor studenten organiseerde. De opzet 
is eenvoudig: je geeft je telefoon aan mij en krijgt er een NoPhone voor terug. Daar 
kun je niets mee, niet bellen, niet op internet, geen foto's maken. Twee dagen later 
ruilen we jouw telefoon en de NoPhone weer om. Het bleek vaak heftiger te zijn dan 
vooraf gedacht. De telefoon is een oplossing voor elke verveling, de blauwe vinkjes 
geven vertrouwen dat iemand veilig is thuisgekomen. Of, zoals iemand van een vriend 
hoorde, 'dat jij nog leeft als ik me zorgen om je maak'. Een relatie op afstand kan twee- 
maal daags bevestigd worden, 'dan weet ik zeker dat ze aan me denkt'. 

Ik zie de oefening met de NoPhone als een soort meditatieoefening. Dit keer niet op 
een kussen en bij een Tibetaanse gong, maar als het uithouden van een situatie waarin 
je niet verbonden bent met de wereld via je telefoon. Waarin je het moet doen met je 
zintuigen, je geen foto's van de mooie bloeiende boom in het park kunt maken maar 
er alleen naar kunt kijken. Waarin je moet leren vertrouwen dat je geliefde van je 
houdt zonder elke dag wat hartjes naar je te typen. De slogan van de challenge is: 'Stay 
Connected To The Real World'. 'Ik doe mee want ik wil niet de hele tijd alle kanten op 
getrokken worden', zei iemand. Veel studenten verlangen dat. Maar hoe kun je dat 
leren? 
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René Gude, voorheen Filosoof des Vaderlands, zei: 'Het leven is best wel een gedoetje'. 
Hij pleitte voor 'humeurmanagement' om het uit te houden in al dat gedoe, een woord 
dat hij ook wel vertaalde met 'ambachtelijk zingeven'. Noem het levenskunst. Leren 
om meer mens uit één stuk te zijn, minder geneigd je te laten leiden door alles wat op 
je afkomt, duidelijker durven te zijn in wat je wel en niet wilt en milder worden voor 
jezelf en anderen. In andere woorden: humeurmanagement helpt je om meer mens 
te worden en om te gaan met alles wat menselijk is. In de klassieke oudheid waren 
daar vier plekken voor. Vier trainingscentra, aldus Gude: de universiteit, het theater, de 
arena en de tempel. In elk centrum train je iets anders van jezelf. 

Ik zie dat veel studenten hard trainen in het onderwijs en ook in de 'arena' door te 
sporten. Allemaal zorg voor hersenen en lichaam. Muziek en festivals zijn varianten 
op de training in het theater. Maar hoe zit het dan met de tempel? Wat train je daar? 
Je kunt dat heel religieus duiden, maar laat ik het wat aardser invullen. Ik ontmoet 





De No Phone-Challenge is voor mij een moderne oefening die je net als mediteren zelf- 
kennis geeft: dat waar je bang voor bent, onrustig van wordt of juist blij. Soms ontdek 
je dan iets bijzonders. De student die op vrijdagmiddag zonder telefoon alleen thuis zat 
vond in een kast op zolder een paar oude stripboeken. Hij vertelde enthousiast over 
wat hij toen ontdekte: 'Weet je wel wat voor mooie verhaallijn in zo'n strip zit, dat is 
ongelofelijk knap gemaakt!'. Hij leerde die middag een levensles die ook voor zijn stu- 
die en onderzoek belangrijk is. Hij moest wachten en wachten. Maar uit zijn verveling 
werd verwondering geboren. En kreeg hij opeens nieuw inzicht. 

www.relink-zwolle.nl 
m.jans@windesheim.nl 
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Ds. Geert Brüsewitz, predikant Doopsgezinde gemeente te Groningen en studentenpastor GSp 

Geloven in beweging - transformerende spiritualiteit 

Ooit zong Raymond van het Groenewoud over zijn Vlaanderen tussen mossel, friet 
en kip: 'Waar de kerk in het midden staat'. Dit is enige tijd geleden, en het is de vraag 
of zelfs toen nog wel de kerk in het midden stond. Het is een beeld van de plek en 
de statuur van geloven. Een plaats in het midden, een huis om te schuilen, voorzien 
van oude rechten en oude gewoontes. Vertrouwd en vreemd, maar aanwezig, voor 
een ieder te vinden, ook voor jongeren en studenten in een hun onbekende stad. Het 
is een concept dat nog steeds veel van ons handelen als gelovigen bepaalt! We zijn 
kerk. Een vaste betrouwbare plek, waar mensen naar toe kunnen en zich geborgen 
mogen weten. Vaak nog fysiek als gebouw herkenbaar in het midden, maar spiritueel, 
maatschappelijk en cultureel allang niet meer in het brandpunt van de samenleving. 
Toch zijn wij gelovigen nog steeds vaak 'kerkmensen' en bezig met 'kerkzijn'. We zetten 
op zondag de deur op een kiertje, en een ieder die belast en beladen door de wereld 
gaat mag en kan even rusten. Soms hebben we zelfs op andere dagen open huis, 
maken we folders, onderhouden Facebookpagina's of Twitteraccounts, om te laten 
merken en horen dat we er zijn. Ons huis staat open: We verwachten u! 
Vanuit mijn traditie was er altijd wat aversie tegen die vorm van 'kerkzijn', niet omdat 
we zoveel anders deden, maar omdat het gebouw te prominent was, een heilige 
plek op zich, een huis dat de Eeuwige kon bewonen zonder dat er een mens in de 
buurt was. Misschien zat er ook de kinnesinne achter dat onze Godshuizen niet zo 
prominent onder de aandacht mochten komen. Ze werden geweerd aan de openbare 
weg, ze hadden geen enkele vanzelfsprekendheid. 'Vermaning' genoemd, ontleenden 
ze hun enige waarde aan de woorden die klonken: Die woorden leerden, voedden en 
troostten de mensen, niet het gebouw. 
Vanaf het begin echter, was het christendom een beweging! Een kleine groep, met een 
leider, reizend, steeds nieuwe verbinding zoekend met een nieuwe omgeving, nieuwe 
mensen, nieuwe ideeën. Als het geloof gearriveerd was volgden meestal de gebouwen, 
als bewijs van presentie en het belang ervan. 
Misschien is het ook wel de mens zelf die altijd leeft tussen ontdekking, beweging en 
reislust enerzijds, en de behoefte om thuis te komen anderzijds. Het één gaat vaak 
over in het ander. 
In mijn beleving lijkt een kerk alleen vaak meer een soort eindpunt. Het 'op reis zijn' 
gaat over in een gevoel van thuis. Zo praten mensen ook vaak over 'hun' kerk. Ze zijn 
er geboren, ze hebben er leren geloven, ze zijn er getrouwd en hebben er gerouwd. 
De kerk moet er ook nog zijn als de dood zijn intrede doet. 
Er zijn ook plekken die minder een eindpunt zijn. Plekken waar onderweg zijn en 
thuiskomen meer verbonden blijven. Onderweg zijn, groeien, leren, samenzijn, voor 
langere tijd of even. Getroost IQ/Orden, bemoedigd, gereset, voor langere tijd of voor 
even. Vaak hebben kloosters als vormen van samenleven en samen bezig zijn, méér 
behouden van die beweging. 
Er zijn kloosterordes die er letterlijk op uit trekken, naast plekken waar eeuwen lang 
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