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P
e zon op je hoofd, je blik gericht
op de verte en maar lopen, wekenof zelfs maandenlang. Voor veel
mensen is het een diepgekoesterde
wens: een voettocht over eeuwenoude pelgrimspaden
naar bijvoorbeeld Rome of het Spaanse Santiago de
Compostela. Maar lang niet iedereen is in de gelegenheid om zo’n reis daadwerkelijk te maken. Toen schrijfcoach en fervent wandelaarster Christine de Vries ontdekte dat een pelgrimstocht naar Santiago er voor haar
niet in zat, omdat ze tijdens het lopen te veel fysieke
klachten kreeg, bedacht ze een prachtig alternatief voor
thuisblijvers: een pelgrimstocht op papier. Ze ontdekte
dat je door regelmatig bepaalde schrijfoefeningen te
doen heel goed de ervaringen kunt oproepen die een
pelgrimstocht zo bijzonder maken. Je komt eveneens
in beweging, maar dan door te schrijven, waardoor je
gedachten in een andere versnelling komen. Bovendien
stel je jezelf van tevoren een duidelijk doel waar je met
volle aandacht naartoe beweegt. Zo’n tocht op papier
zit vol avontuur en bijzondere ontmoetingen en het
landschap verandert steeds.

ook echt aan die afstand houdt. Christine raadt aan om
minimaal honderd kilometer te schrijven - pas dan ben
je een échte pelgrim. Je hoeft niet elke dag kilometers
te schrijven, maar het liefst wel een aantal keer per week.
Je zult merken dat zodra je de pen op papier zet, de blik
naar binnen gaat: een soort tegenbeweging tegen de
hectiek van alledag. Dat kan in het begin weerstand oproepen; net als bij het lopen moet je even je ritme vinden. Ook kan het best een opgave zijn om je een aantal
maanden zo intensief op het schrijven te richten. Maar
tijdens een echte pelgrimstocht loop je soms ook in de
brandende zon, met blaren op je voeten. Volhouden dus,
want als je eenmaal je ritme hebt gevonden, kom je vanzelf in een diepere laag terecht. Dingen die je normaal
kunt wegdrukken of kunt vergeten in de waan van alle-

Kilometers maken
Een pelgrimstocht zou geen pelgrimstocht zijn als je niet
een bepaalde afstand aflegt. Daarom bedacht Christine
het ‘kilometerschrijven’. Dit houdt simpelweg in dat je
in één keer een A4’tje volschrijft. Daar doe je ongeveer
een kwartier over; de tijd die nodig is om een kilometer
te lopen. Daarna ben je opgewarmd en kun je andere
oefeningen gaan doen. Voordat je aan je reis op papier
begint, spreek je met jezelf af om een bepaald aantal
kilometers te schrijven en het is de bedoeling dat je je
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dag, zijn ineens niet meer te ontlopen als je de aandacht
naar binnen richt. Dat kan tot confronterende vragen
leiden: past deze baan (nog) wel bij me? Ben ik gelukkig
in deze relatie? Doe ik de dingen die ik het liefst zou
doen? Of misschien richt je je te veel op de ander en kom
je er nu achter dat je meer vanuit jezelf wilt gaan leven.
Als je luistert naar wat er van binnen bij je leeft, begint je
leven subtiel maar onmiskenbaar te veranderen. Terwijl
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Minipelgrimage in 7 etappes

De weg naar je hart
Wie ontmoet je onderweg? Het zijn vaak de onverwachte
ontmoetingen die je verblijden, verrassen en ontroeren.
Het maakt reizen tot een bijzonder avontuur.

je ‘oude’ dingen loslaat, trek je volgens Christine tegelijkertijd positieve zaken aan die maken dat je een nieuwe weg
kunt inslaan. Je begint meer te leven vanuit je diepere verlangens en durft ineens de beren te verslaan die je daarbij op je weg tegenkomt - of misschien blijken het helemaal geen angstaanjagende beren te zijn, maar schattige
wasbeertjes. Aan het einde van je reis zul je merken dat
je vaker dingen doet die je echt blij maken.
Groot voordeel van de pelgrimage op papier is dat je
de opgedane ervaringen meteen kunt meenemen in je
dagelijks leven. Natuurlijk is een paar maanden van huis
zijn een unieke ervaring, maar vaak krijgt het leven daarna weer z’n gewone beloop en is de reis alleen nog maar
een mooie herinnering. Bij een pelgrimstocht op papier
gaat het anders, juist doordat je thuisblijft. Het zijn maar
kleine oefeningen, die je kunt doen op een tijdstip dat
jou uitkomt.
Overigens hoef je voor deze pelgrimage absoluut geen
schrijver in hart en nieren te zijn. Wat je schrijft, hoeft
niet ‘mooi’ of ‘literair’ te zijn. Een wandelaar is ook niet
bezig met het maken van mooie danspasjes, die gaat gewoon vooruit. Het gaat om het onderweg zijn, om het in
beweging brengen van je innerlijke wereld. Niet volgens
een voorgeschreven route maar met je hart als kompas.
Als bagage neem je al je herinneringen, dromen en
gedachten mee. Al schrijvend zoek en vind je je eigen
innerlijke ‘noorden’: de kern van waaruit je als het ware
navigeert. Je leert beter luisteren naar wat er in je hart
leeft en durft daar ook op te vertrouwen. Een goede reis!

Meer weten?
e website van Christine de Vries:
* Dwww.shodo.nl
Innerlijk pelgrimeren, schrijvend op weg
* ‘naar
je hart’, Christine de Vries, A3 boeken,
ISBN 9789077408827, verkrijgbaar vanaf
maart 2011.
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Elke reis begint met een goede voorbereiding. Welke
schoenen lopen lekker? Wat is de beste rugzak voor je
bagage? Wat neem je mee? Ook je reis op papier begin
je met de juiste benodigdheden. Schrijf je het liefst op
blanco of gelinieerd papier? En met welke pen? Zorg dat je
voldoende materiaal in huis hebt en bewaar het bij elkaar.
Niet vergeten: een schaar, kookwekker en lijm. Als je alles
hebt verzameld, kun je gaan ‘inlopen’.

Oefening: Kilometerschrijven
Schrijf om op te warmen eerst een paar keer
een kilometer. Begin zonder vooraf te bedenken waar je het over gaat hebben boven aan
een A4-pagina en schrijf deze zonder onderbreking vol. Stop niet wanneer je even uit
je concentratie raakt, ga niet nadenken,
maar herhaal in hetzelfde tempo het laatste
woord net zo lang totdat je weer een nieuwe
ingeving hebt of totdat de pagina vol is.
Wanneer je een beetje schrijfconditie hebt
opgebouwd, kun je binnen een kwartier een
kilometer schrijven.

Wie de (innerlijke) wereld instapt, moet eerst zijn huis en dierbaren
achterlaten. Plan dat vertrek ook echt in je agenda. Als je liever
samen op reis gaat, kun je met een vriend(in) afspreken dat jullie
tegelijk vertrekken. De volgende oefening helpt je om het vertrek
bewust te markeren.

Oefening: Wie is jouw reisgenoot?
De weg van de pelgrim is als een labyrint.
Het labyrint staat symbool voor onze levens
weg en bestaat uit één doorlopend en slin
gerend pad naar het centrum. We kunnen
niet verkeerd lopen of verdwalen. In een
labyrint richten we onze aandacht naar bin
nen. Als je het labyrint binnenstapt, is het een
kwestie van erop vertrouwen dat je tot de kern
komt. En je kunt alleen de kern raken als je in
beweging blijft. Dus: probeer de controle los
te laten als je schrijft, wat goed lukt door zon
der onderbreking te schrijven en niet je eigen
tekst te beoordelen.

Knip uit een tijdschrift een afbeelding van
een willekeurig persoon. Stel je voor dat je
deze man of vrouw onderweg bent tegengekomen. Kijk nog eens aandachtig naar de foto
en geef je fantasie de ruimte. Waar hebben
jullie elkaar ontmoet en wat hebben jullie
samen ervaren? Schrijf zo gedetailleerd mogelijk, zonder er eerst over na te denken.
Laat je verrassen door je eerste indrukken
en associaties. Misschien had je met je
reisgenoot wel gesprekken die je nog nooit
met iemand hebt gevoerd en gaf de ander
onverwachte antwoorden op je vragen.

Oefening: Labyrintschrijven
Teken een zevenpadenlabyrint op
een leeg A4’tje (zie hieronder of
download de afbeelding via
www.happinez.nl/labyrint). Zorg dat
het pad breed genoeg is om erin te
schrijven. Beschrijf vervolgens de
weg van het labyrint met woorden
die ingaan op de volgende vragen:
wat zet jou in beweging? Wat raakt
jou? Waar loop je warm voor? Het is
niet erg als je niet alle vragen
beantwoordt, zie ze als leidraad.

Pelgrimeren is niet alleen gericht op het einddoel,
maar vooral, ja juist, op de weg zelf. Het nodigt ons
uit om te vertragen en te genieten van de kleine en
grote dingen om ons heen. Daarom is het goed om
tijdens deze pelgrimage op excursie te gaan. Plan een
paar uur waarin je iets onderneemt wat je inspireert
en waarvan je geniet. Denk bijvoorbeeld aan een
museumbezoek, een lange wandeling in een on
bekend natuurgebied of een lunch in een bijzonder
restaurant. Wat je ook kiest, doe het alleen, zodat
het je volle aandacht heeft.

Oefening: Eropuit!
Oefening: Wat laat ik achter?
Schrijf de vraag ‘Wat laat ik achter?’ aan de
linkerkant van een pagina onder elkaar, zodat elke
letter op een nieuwe regel komt. Stel jezelf keer
op keer deze vraag en geef spontaan antwoord door
een paar trefwoorden of een korte zin achter elke
beginletter te schrijven. Het eerste antwoord begint dus met een W, het tweede met een A, enzovoort. Denk niet eerst na, maar vertrouw op je
eerste ingeving; dat moet je onderweg als pelgrim
ook doen. Bedenk wat je wilt loslaten en kijk wat
die ingevingen jou vertellen.

1. Plan de excursie in je agenda.
2. 
Schrijf voor vertrek in je dagboek over
je intenties. Wat hoop je te ervaren?
Waarom spreekt deze excursie tot je
verbeelding?
3. 
Maak de excursie met je volle aandacht.
4. Neem een folder mee of maak een foto
van de omgeving voor in je dagboek.
5. 
Schrijf daarna over je ervaringen.
6. 
Stuur een ansichtkaart over je excursie
naar een andere innerlijke pelgrim of
vriend(in).
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Het hart is tijdens deze pelgrimage zowel ons
kompas als onze bestemming. En het einde
van deze tocht is tevens een nieuw begin. We
hebben leren vertragen en genieten van wat
ons inspireert én we leven meer vanuit onze
diepe verlangens.

Oefening: Maak een hartcollage

Hoe vind je de weg terug naar jezelf? In ons snelle
leven hebben we onze blik vaak naar buiten gericht.
Via de e-mail en mobiele telefoon krijgen we veel
informatie, waardoor we heel gauw vergeten waar
we zelf zijn: we verdwalen. Iedere pelgrim overkomt
dit onderweg weleens. Je dacht precies te weten waar
je was, maar opeens kom je tot de ontdekking dat je
niet bent waar je dacht te zijn. Door te luisteren naar
je pen breng je de aandacht weer naar jezelf en kom
je al schrijvende weer in contact met je hart.

Oefening: Weer op koers komen
1. 
Prik vijf keer met je wijsvinger
op verschillende pagina’s in een
tijdschrift. Maak een lijstje van de
gevonden woorden of afbeeldingen.
2. 
Schrijf nu in tien minuten een tekst
over hoe jij je koers bepaalt. Gebruik
hierbij op een spontane manier de woorden die je in het lijstje hebt staan.
3. 
Lees de tekst aan jezelf voor en onderstreep één woord dat je opvalt (of een
korte zin).
4. Noteer wat je hebt onderstreept en
schrijf hierover in zes minuten een
tekst.
5. 
Lees de tekst aan jezelf voor en
onderstreep één woord dat je opvalt
(of een korte zin).
6. Noteer wat je hebt onderstreept en
schrijf hierover in drie minuten een
tekst.
7. 
Herlees tot slot alle fragmenten
achter elkaar en sluit af met drie
regels tekst die beginnen met de woorden: ‘Teruglezend valt me op dat...’
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Knip van karton of stevig papier
een hart. Herlees alle teksten die
je tijdens deze innerlijke pelgrimage vanuit je hart hebt geschreven. Noteer speciale woorden en korte
zinnen onder elkaar en herlees deze
met aandacht. Verzamel vervolgens
afbeeldingen uit tijdschriften die
hiermee te maken hebben. Voeg op het
hart enkele afbeeldingen samen met
de woorden en korte zinnen. Je kunt
vast niet alles gebruiken, maar
gaandeweg zul je duidelijkheid
krijgen over wat echt belangrijk
voor je is. Als je hart af is, hang
je het ergens in huis op, als een
oorkonde die je hebt verdiend aan
het einde van je reis. Je kunt hem
ook in een la bewaren en tevoorschijn halen op het moment dat je
gaat schrijven. Zo heb je altijd je
eigen hart als kompas bij de hand.

TEKST marina van dongen en janneke jonkman
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