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BOUWSTUK ZR:. INGRID DE BONTH-WEEKHOUT 

 

“Wat weet ik van jouw pelgrimstocht, wat weet jij van de mijne…?” 

 

- Een tocht zonder doel, met als doel de tocht - 

 

W:. Bb:. en Zz:., 

 

“Wat weet ik van jouw pelgrimstocht, wat weet jij van de mijne?” Het zijn deze woorden van 

Hella Haasse, zoals zij die gebruikte in haar historische roman De scharlaken stad, die ik als 

titel meegaf aan het Bouwstuk dat ik vandaag voor jullie wil optrekken. Ik geef mijn 

Bouwstukken graag ook ondertitels mee – voor dit Bouwstuk is dat geworden: Een tocht 

zonder doel, met als doel de tocht… Wat weet ik van jouw pelgrimstocht, wat weet jij van de 

mijne? Misschien ligt het antwoord op deze intrigerende vraag wel ergens tussen alles en 

niets, zolang we met elkaar op weg mogen zijn. Vandaag wil ik jullie met liefde deelgenoot 

maken van een aantal ervaringen, inzichten en vragen zoals die mij zijn toegevallen tijdens 

mijn pelgrimstocht naar Santiago. Die tocht is al vier jaar gaande en die tocht zal nog zeker 

drie jaar voortduren. En tegelijkertijd is zij al eeuwig gaande en zal zij tot in de eeuwigheid 

voortduren. Ik loop haar alleen en ik loop haar samen. Met mijzelf, met Br:. Frans, met de 

mensen die ik onderweg mag ontmoeten, met jullie, met allen die mij dierbaar zijn en met 

degenen met wie ik worstel. Ik loop haar met mijn lijf, met mijn hoofd, met mijn hart en met 

mijn ziel. Sta mij toe om voor even samen op te trekken… 

 

In tastbare zin gaat de tocht van Chartres naar Santiago de Compostella. De eerste etappe 

werd gelopen in mei 2012 en zij voerde van Chartres naar Tours. De tweede etappe, in mei 

2013, bracht ons van Tours naar Poitiers. Twee weken lopen leidde ons in mei 2014 van 

Poitiers naar Bordeaux en dit jaar ging de tocht van Bordeaux naar Bayonne, vlak bij de 

Spaanse grens. Volgend jaar mei hopen wij de grens met Spanje over te lopen, hetgeen ons 

zal brengen tot de Spaanse etappes richting Santiago. Het plan om deze pelgrimstocht te lopen 

kwam voort uit een maçonnieke context – het startpunt was daarom heel bewust Chartres, de 

totale duur van de tocht zeven jaar. En meer… 

 

In tastbare zin gaat de tocht van Chartres naar Santiago… Ja, dat is waar. Maar in wezen, in 

mijn hoofd, hart en ziel, gaat deze tocht door alle lagen en door alle jaren heen. Als ik loop, 

loop ik ook de vorige etappe opnieuw. Als ik loop, loop ik ook al mijn andere reizen. Als ik 

loop, loop ik al mijn diepe herinneringen – al mijn diepe ervaringen: van dit leven, van ver 

daarvoor en van ver daarna. Als ik loop, is elke stap mijn nieuwe kruispunt van gister, 

vandaag en morgen. Als ik loop, is het middelpunt van de cirkel elke stap die ik zet: overal 

dus en zonder omtrek. 

 

Ik wandel vandaag van Le Mûret naar La Bouheyre. Een deel van de route wordt gevormd 

door een lange D-weg. De weg is rustig, vaak omzoomd door hoge naaldbomen en het asfalt 

accepteert mijn passen kalm en onbevangen. De cadans komt. Het ritme zet in. En ineens reis 

jij met me mee. Jij, terwijl ik met jouw dood nog altijd niet in het reine kan komen. Over wie 

ik daarom schreef: 

 

Jij… 

Jou ben ik al veel te lang kwijt, 

Domweg omdat de Tijd zich volstrekt vergiste 

op een kruispunt dat niet voor jou was… 
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Maar vandaag kom je over datzelfde kruispunt naar me toe en we trekken samen een stuk op. 

Ik mis je intens en ik denk aan vorige week – tijd en ruimte buigen zich om het asfalt heen en 

lijken voor even een arm te slaan om ons beider schouders. Vorige week speelde jouw 

kleindochter, mijn dochter, onze prachtige Lidewij haar allereerste fluitconcours. Het mooie, 

pure, blonde meisje: met haar muziek, met haar zijn, met haar liefde en haar gevoel. Jouw 

kleindochter stond voor het eerst op een groot podium en ze speelde zichzelf als cadeau voor 

ons allemaal. Ze werd begeleid door een concourspianiste, een fantastische vrouw die heel 

goed begreep wat Lidewij nodig had. Hoe ze Lidewij kon ondersteunen in muziek, in 

woorden en in samenspel. Lidewij oefende met haar en wij waren getuigen. Ik zag en hoorde 

mijn dochter. Ik zag en hoorde de pianiste. Ik keek naar haar rug, naar haar krullen en naar 

hoe haar schouders en armen bewogen op de maten van de muziek. Daar zat jij. Alleen jij kon 

Lidewij op deze manier verstaan. Jouw kleindochter wist dat ook. Na haar optreden zijn we 

samen ergens gaan zitten – zij en ik, zoals wij allebei werden doorgegeven door jou. En we 

moesten allebei even huilen: door de ontlading, door het gevoel en door de wegwijzer op dat 

kruispunt waardoor we weer even bij elkaar mochten zijn. Vandaag, op weg van Le Mûret 

naar La Bouyere kom je over datzelfde kruispunt naar me toe en we trekken samen een stuk 

op. En nieuwsgierig als jij bent, blijf je ook de komende dagen meegaan – vlinder langs de 

route. 

 

Een tocht zonder doel, met als doel de tocht. Ik koos deze ondertitel in een poging uitdrukking 

te geven aan een gewaarwording die zich de laatste tijd – en zeker ook onderweg – steeds 

sterker aan me opdringt: als ik niet uitkijk, als ik mezelf niet voldoende dwing om op een 

reflectieve manier naar mijn doen en laten, naar mijn leven, te kijken, dan dreigt het risico dat 

ik alles aanpak en ervaar als één groot ‘project’. Ingrid als de ‘programmamanager’ die 

voortdurend bezig is om dingen ‘af’ te krijgen, doelen te bereiken en alvast weer vooruit te 

kijken naar de volgende ‘klus’. Wat nu toch project? Wat nu toch ‘af’? Wat nu toch ‘doelen’? 

Ik betrap me er maar al te vaak op: gedachten als ‘nog even doorzetten en dan…’ Wat dan, 

Ingrid? Waarom? Waartoe? Is dat jouw invulling van de ingewikkelde opdracht om te leven? 

Om iets bij te dragen? Om misschien af en toe heel even gelukkig te mogen zijn? Toen ik 

destijds mijn Leerlingbouwstuk schreef, koos ik heel bewust voor medeneming van een 

gedicht van Toon Tellegen dat voor mij als mens heel veelzeggend is. Laat ik het op deze 

plaats met jullie delen: 

 

“Ik werd geboren 

en iemand kwam aansjokken, zette een ladder 

tegen mij aan en klom naar boven 

met op zijn rug mijn ziel en mijn gedachten. 

Het begon te regenen 

en hij sprong naar beneden, holde weg 

om te schuilen, riep nog over zijn schouder: 

‘Wees gelukkig! Wees maar gelukkig!’ 

De zon verscheen, 

maar er klom niemand meer naar boven, 

niemand legde uit hoe ik mijn gedachten moest gebruiken, 

niemand bracht schaduw, 

niemand haalde de ladder weg, 

niemand zei dat er niemand meer zou komen.” 

 

(Toon Tellegen, “Ik werd geboren”, in: Een langzame val, 1991) 
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Is dat – als ik niet oplet – mijn antwoord op deze schier onmogelijke opgave: “programma-

managen”? Nee, dat is niet het antwoord. Het is ook mijn antwoord niet. Ik loop, ik ben 

onderweg, ik sta stil en verwonder me, ik loop door en verwonder me, ik kom aan en 

verwonder me. Ik blijf op weg – op dat oneindige, cyclische pad. Niet vergeten, Ingrid! 

…Toch stiekem kilometerpaaltjes tellen op de route? Nog twintig kilometer tot het eindpunt 

van vandaag – al tien kilometer afgelegd! Of ben ik – nog zo’n valkuil van me – nu wel heel 

streng voor mezelf? Je mag het ook niet weten. Wel voelen, maar niet kunnen verwoorden. 

Wel voelen, maar niet meteen kunnen – of hoeven – handelen. Er is ruimte in de eeuwigheid 

om te blijven leren. Oefen maar! Antoine de Saint Exupéry legt het heel fraai uit in het 

volgende – vertaalde – fragment met de titel “Vijf minuten eeuwigheid”: 

 

“Er zijn rijksweg-mensen en voetpadmensen. De rijksweg-mensen vervelen mij. Ik verveel mij 

op het asfalt tussen de kilometerpalen. Deze mensen zijn naar iets heel bepaalds onderweg: 

naar winst, naar een doel voor hun eerzucht. Op de voetpaden staan in plaats van 

kilometerpalen hazelnootstruiken. Daar wordt geslenterd om noten te vinden. Men is daar om 

te zijn. Bij elke stap is men om dáár te zijn, niet ergens anders. Maar met kilometerpalen kan 

een mens niets beginnen. Waar ik ben, ben ik als voor de eeuwigheid. Als ik op een bank ga 

zitten, dan wil ik daar voor eeuwig gaan zitten. Ik maak aanspraak op mijn bank, op vijf 

minuten eeuwigheid.” 

 

Laat ze dus maar, die kilometerpalen – breng me de hazelnootstruiken. Laat me juist die tot in 

hun diepste wezen ervaren, zodat ik mijn diepste zelf de ruimte kan geven – weg van de 

rijksweg… Ook als dat betekent dat ik niet in elke plaats een stempeltje voor mijn 

pelgrimspaspoort kan verkrijgen: een tocht zonder doel, met als doel de tocht. 

 

En wat kom ik, naast mijzelf, veel mensen tegen onderweg: ze zijn er om te ontmoeten, ze 

zijn er om me te helpen, ze zijn er om geholpen te worden – ze zijn voor kortere of langere 

tijd mijn zeer dierbare reisgenoten. En als ik, tijdens de derde etappe, echt niet meer kan 

doorlopen, omdat een knie-probleem leidt tot een dusdanig snerpende pijn dat voortgaan echt 

niet meer lukt, dan is daar plotseling – in een piepklein Frans dorp met hooguit drie huisjes – 

de man die door zijn vrouw op de hoogte wordt gebracht van dit probleem en die zijn 

landwerk en zijn middageten opzij zet om ons in zijn oude auto te brengen tot een volgende 

plek waar we kunnen uitrusten en bijkomen en waar we een oplossing kunnen vinden voor de 

uitdaging waarvoor we ons gesteld zien. Zomaar. Ineens. En om geen andere reden dan om 

een medemens te helpen. Zijn of haar medemens de helpende hand te bieden, zo dikwijls als 

deze dat nodig heeft… De derde plicht, plotseling heel tastbaar ergens in het zuiden van 

Frankrijk op een klein en kronkelig pad. Het sluit prachtig aan bij een deel van de smeekbede 

van pelgrims aan Sint Jacob: “Wij vragen u eveneens, Heilige Jacobus, dat de 

bedevaartroutes geheel in het teken mogen staan van de naastenliefde.” Compassie… 

 

Ook de reisgenoten tijdens de vierde etappe bleken talrijk. We vonden aansluiting, juist op 

één van de lastigste en spannendste momenten van onze tocht: toen we werkelijk volledig 

verdwaald waren temidden van een volkomen omgelegd, aangepast en zeer omvangrijk 

bosgebied. Toen zelfs onze gps zich geen raad meer wist en wij al vier wegen tevergeefs 

waren ingeslagen om niet langer bestaande kanalen en bospercelen terug te vinden, hoorden 

we hun gesprekken en bemerkten we hoe deze groep naderbij kwam. Ook zij waren het spoor 

bijster, maar in de gezamenlijkheid van deze nieuwe gelegenheidsgroep kwamen we tot een 

route die ons bracht waar wij op dat moment wilden zijn. We liepen een lange tijd mee met 

deze Franse pelgrims en op enig moment kwam ik naast één van de mannen te lopen. We 

raakten in gesprek en plotseling wees hij naar mijn – inderdaad maçonnieke – oorbellen. 
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“Maçon?” “Moi aussi!” Plotseling slingerde de Broederketen door het woud en aan het einde 

van de tocht gaven we elkaar de broederlijke en zusterlijke accolade. Ook tijdens de dagen 

erna hervonden we elkaar op diverse momenten – en telkens was daar de uitgestoken 

broederhand… 

 

“Het leven en ik – 

een reiziger staat stil, 

een landweg in de zomer, 

hij is van ver gekomen. 

Vreemd, denkt hij, het is net alsof… 

en loopt weer langzaam door. 

 

‘Reiziger!` roep ik, vermorzeld onder zijn voet, 

Maar ontroerd, zo ontroerd…” 

 

(Toon Tellegen, in: Een langzame val, 1991) 

 

Tellegen geeft op een prikkelende wijze woorden aan de complexiteit van ontmoetingen 

onderweg. Ik koester ze, die ontmoetingen. Juist ook de onverwachte, de ingewikkelde, de 

tegenstrijdige en daardoor eens te meer de verrijkende… 

 

Misschien heeft reizen, onderweg zijn en bovenal pelgrimeren ook wel alles van doen met 

loslaten. Zodat je dingen in een ander perspectief kunt zien. Zodat je ervaringen op een andere 

manier nogmaals de revue kunt laten passeren waardoor ze plotseling tot heel andere 

inzichten kunnen leiden. Maar loslaten vergt best veel lef. Best veel moed. En het zou zomaar 

kunnen zijn dat die moed zal leiden tot schoonheidservaringen die juist deze ruimte van lef en 

loslaten nodig hebben om ons werkelijk te gebeuren. Vonken van heelheid bereiken ons juist 

wanneer we onze menselijke controle niet in de hoogste stand hebben gezet. 

 

“Reizen is zijn hart 

losrukken van het beminde, 

fier en onbevreesd, 

om het weer te vinden, 

schoner nog 

dan het ooit voordien 

is geweest.” 

 

concludeerde Bertus Aafjes niet zonder toeval… 

 

Op onze pelgrimstocht komen we vaak voorbij en in de vele kerken en kerkjes die zich langs 

en op onze route bevinden. Ik vind het heerlijk om op zulke plaatsen even rust en ruimte te 

vinden. Even stil te worden, op een andere manier dan wanneer ik loop. Waar ik dat kan, 

steek ik ook altijd een kaarsje aan. Voor mijn moeder en omdat ik sterk geloof in de kracht 

van de verspreiding van het Licht. Het is fijn om zo onderweg welkome toevluchtsoorden en 

veilige havens aan te mogen doen. Soms leidt het tot klein en stil worden, altijd tot 

dankbaarheid voor het leven en in enkele gevallen ook tot diepe of zelfs meeslepende 

ervaringen. Zoals toen we na een tocht van ruim 38 kilometer met de zware rugzakken nog op 

samen de grote kerk van Orléans binnenliepen. En een gevoel van compleetheid ons 

overspoelde. Maar meer nog toen er voorafgaand aan een kerkbezoek net een uitvaart had 

plaatsgehad en de energie en het verdriet nog letterlijk voelbaar in de kerkruimte waren. Juist 
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op dat moment begon iemand het orgel te stemmen. De absurde kakofonie en de wanklanken 

en disharmonie die nodig waren voor het weer zuiver krijgen van het instrument, voerden me 

tot lagen in mijzelf waar ik welhaast van schrok. Van de diepte althans. Daar kwam ik nog 

niet vaak. Ordo ab chao… 

 

De laatste dagtocht van dit jaar voerde ons van Capbreton naar Bayonne. Het bereiken van de 

kathedraal van Bayonne vroeg nog een laatste krachtinspanning van ons, aangezien zij 

gelegen is op een hoog punt in de stad. Er was de ontlading van de voltooiing, er was de fraaie 

kerkruimte en er was muziek. Geen disharmonie deze keer. Juist het tegenovergestelde… Het 

orgel speelde een lied dat mij meer dan dierbaar is, het openingslied namelijk dat wij zingen 

bij elke aanvang van de diensten in de Remonstrantse gemeente van Den Haag: Tot U Heer is 

ons hart gericht, hier zijn wij open voor Uw Licht… Ik luister met mijn oren maar het is mijn 

ziel die het lied verstaat: ik mocht opnieuw op weg zijn om mijzelf, de ander en het Hogere 

een stukje naderbij te komen. 

 

“Si tu vas 

au bout du monde 

tu trouveras 

la trace de Dieu, 

si tu vas 

au fond de toi-même 

tu trouveras 

Dieu lui-même” 

 

(Madeleine Debrel) 

 

 

Als je naar het einde van de wereld trekt, zal je het spoor van God traceren; als je in het 

diepste van jezelf treedt, zal je God zelf vinden… 

 

En zo eindigde onze vierde etappe en zo begon de reis opnieuw. En opnieuw. En opnieuw. Ik 

wandel door op het eeuwige pad met alle kruispunten, alle ontmoetingen, alle afscheid en 

hervinden. En onderweg probeer ik – soms koortsachtig, soms vanzelf – om niet te vergeten 

dat ik leef. Dat ik ben en dat we mogen zijn: 

 

“Vergeet je niet te leven 

dacht ik laatst 

de tijd hield stil 

een adempauze even 

 

en als je nu eens zonder haast 

buiten de tijd om wil 

slagbomen neergelaten 

dolgedraaide wijzerplaten 

 

onder je door of langs je heen 

ze laat voor wat ze zijn en dan 

meer lucht en ogen van 

 

het goede aardse zien 
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een beetje ruimte worden en misschien 

iets meer gericht alleen” 

 

(Kees Hermis) 

 

 

Graag wil ik dit Bouwstuk afsluiten met een vrolijk pelgrimslied dat de weg naar Santiago de 

Compostella bezingt. Het is een lied uit 1718, uit de bundel Les Chansons des Pélerins de St. 

Jacques de Compostelle en het draagt de titel “Je vendis ma Calebasse”: ik verkocht mijn 

kalebas, de symbolische en zeer herkenbare drinkfles van de pelgrim. 

 

Na afloop van het lied hoop ik dat we met elkaar van gedachten kunnen wisselen over 

reiservaringen. Over onderweg zijn, samen en alleen, en over wat er na afloop van onze reizen 

in onze rugzak zit: nieuw of omdat het altijd met ons mee zal blijven reizen. Want de vraag 

blijft staan: “Wat weet ik van jouw pelgrimstocht, wat weet jij van de mijne?” 

 

W:. Bb:. en Zz:., zo moge het zijn! 

 

Ik heb gezegd. 

 

Zr:. Ingrid de Bonth 

A:.L:. Ishtar, O:. Leiden 

Voorschoten, 14 mei 2015 

ingrid-marlies@hotmail.com 

www.vrijmetselaars-leiden.nl 
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