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6. Bestemming: het doel en de weg

 
I. De weg zelf is de bestemming? 
Waarom doen we onze rugzak op en gaan we op weg? Waar zijn we eigenlijk naar op 
zoek? Willen we de wereld verkennen, onze grenzen verleggen of juist onszelf tegen-
komen? Of zijn we op zoek naar ons eigen paradijs? Zowel jij, Ruud, als ik hebben na 
al onze ervaringen ergens sluimerend deze vragen al van een antwoord voorzien. Want 
door op pelgrimstocht te gaan, komen de antwoorden op het waarom en waar immers 
vanzelf op ons pad. 

Wij beleven veel plezier aan onze wandelingen. We vinden het heerlijk om in de vrije 
natuur te verkeren, hopelijk met de zon als kompas en vaak de wind als richtingwijzer. 
We leveren geen prestatietocht, maar we storten ons liever in het avontuur. Geen uit-
gewerkte schema’s met stipte verblijfsplekken, maar in vrijheid zwerven over Gods 
akkers. We proberen daarbij los te komen van onze dagelijkse beslommeringen: al lo-
pend laat je los en wordt je leven steeds eenvoudiger. De dichter Konstantinos Kavafis 
heeft dat honderd jaar geleden zo fraai gevat in deze regels: ‘Als je de tocht aanvaardt 
naar Ithaka, wens dat de weg dan lang mag zijn’. We gaan op pad om gehoor te geven 
aan een menselijk verlangen om daar te zijn waar het goed is. Om op trektocht te gaan 
naar een doel, of een ideaal, of een droom of hoe je het maar noemt. 

Het is natuurlijk goed wanneer een doel aanspreekt, wanneer het inderdaad mooi is en 
aansprekend. Veel pelgrims denken dat deze weg ertoe dient om een doel te bereiken. 
Een pelgrimstocht is immers ook een weg naar een bestemming. Maar volgens Ilja 
Pfeijffer in De filosofie van de heuvel is dit veel te simplistisch gedacht. Natuurlijk is 
er een bestemming. Anders zouden we nooit vertrekken. Maar het gaat niet om die be-
stemming te bereiken. Het gaat om het gaan. De weg is geen middel tot een doel. De 
weg is zelf het doel. De bestemming leidt alleen maar af van de weg. Je kunt alleen 
maar leren en genieten van de weg als je in staat bent de bestemming te vergeten. 
Pfeiffer over zijn eigen ervaring: ‘Ik moet afleren tijdens een pelgrimstocht te denken 
dat ik naar Rome fiets (of wandel)’. Evenals deze bijna drie millennia oude wijsheid 
van Lao-Tze: ‘Wie zijn bestemming kent, vindt de weg’ geeft ons een antwoord op de 
vragen die ik aan het begin heb gesteld. 
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De taoïstische filosofie wijst ons er fijntjes op dat we niet zozeer bezig moeten zijn 
met het doel van de reis, maar dat we de weg zelf als uitgangspunt voor onze tocht 
moeten zien. Daarin leeft natuurlijk de gedachte dat de tao uit die taoïstische filosofie 
een levensweg is die eerder geassocieerd kan worden met het ‘zwerven’. Oftewel rei-
zen zonder eindbestemming. Het gaat dus meer om je tijdens het reizen, het rondtrek-
ken, verbonden te voelen met het leven. De reiziger neemt toch altijd zichzelf mee op 
reis en laat zijn vertrouwde omgeving thuis. Het is dan ook niet zo vreemd dat zowel 
jij als ik na het afsluiten van onze werkzame periode van het leven, speelruimte heb-
ben gevonden om deze zoektocht naar onze eigen identiteit verder te verkennen én op 
de proef te stellen. 

Reizen is volgens de hoogleraar hedendaagse wijsbegeerte Rudi Visker ook een vorm 
van vreemd gaan, maar dan veelal met de garantie dat je zult terugkeren naar het eige-
ne en het vertrouwde. ‘Vreemd gaan zonder vreemd te blijven’, noemt Visker dit. De 
bestemming zorgt er veelal voor dat we niet al te zeer door elkaar geschud worden. 
Wanneer je sommige verslagen van pelgrims moet geloven, vinden zij de aankomst bij 
het einddoel vaak een grote teleurstelling. Alle gevoelens - ook die van het vreemd 
zijn - leiden vaak tot een grote teleurstelling. Wanneer je je onderweg teveel op het 
doel hebt gericht, heb je geen oog meer voor de gevoelens die je tocht oproept bij de 
‘finish’. 

De wijsgeer Confucius kwam tot de ondervinding dat de weg zelf de eindbestemming 
is. Confucius werd al tijdens zijn leven beschreven als ‘de man die doet waarvan hij 
weet dat het onmogelijk is’. Hij ging daarmee vijfentwintig eeuwen geleden al tegen 
de beweging van de tijd in. Volgens Confucius moesten rituelen gepaard gaan met op-
rechte gevoelens en de juiste morele intenties. In onze tijd kun je aan het ondernemen 
van een pelgrimstocht een (spi)rituele betekenis hechten. Ruud, wij zijn er samen al 
lang achter gekomen dat de weg zelf de bestemming is. 

Bij de speurtocht voor deze beschouwing stuitte ik op een boek van Joep Dohmen, 
Het leven als reis, dat in april 2017 is verschenen. Daarin vraagt hij zich af of het mo-
derne leven nog wel een bestemming heeft. Dohmen kondigt het aan als een actuele 
filosofie van de weg en het doel. Toch probeert hij in dit boek filosofische bagage aan 
te reiken voor onderweg: hoe zet je je koers uit? Hoeveel discipline heb je nodig? Is 
het mogelijk om opnieuw te beginnen? Drie vragen waar het antwoord dichter bij de 
weg dan bij de bestemming moet worden gezocht! Vandaar het vraagteken achter de 
titel van deze paragraaf. Ik ben benieuwd hoe jij op deze eerste mijmering - waar in 
een viertal beschouwingen het thema ‘Bestemming: het doel en de weg’ door ons 
wordt aangestipt - gaat reageren. 
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II. Of zou de bestemming soms ook de weg zijn? 
Je komt tot onze gemeenschappelijke ervaring, Ben, dat op onze tochten de weg zelf 
onze eigenlijke bestemming is. Alles wat we van belang vinden in wat we meemaken 
op onze tocht vindt dáár plaats, en niet wanneer we aankomen op onze bestemming. 
We bevinden ons daarmee zoals jij al aangeeft in goed gezelschap, van oude filosofen 
zoals Lao Tze en Confucius, of moderne als Pfeijffer of Visker. 

Dat is een boeiende en betekenisvolle ervaring, en mooi om die verder uit te diepen. 
Maar heeft die bestemming zelf dan in feite zo weinig te betekenen in onze reiserva-
ring? Ik zou het kind niet met het badwater willen weggooien. Zelf schreef jij al, dat 
we zonder die bestemming, dat einddoel voor ogen te hebben niet op weg zouden 
gaan. En dat moet wel een aansprekend doel zijn, want anders zouden we ons er al dat 
gedoe niet voor op de hals halen. Pelgrims komen vanuit de hele wereld ook niet lo-
pend naar Lutjebroek, Ooij of Zoetermeer. En wel naar Santiago of Rome. De keuze 
van je bestemming zegt dus wel degelijk iets over je drijfveren, en die drijfveren be-
palen mede de inhoud van je ervaringen onderweg. Zelf heb ik ooit een pelgrimstocht 
naar de Mariabedevaartplaats Medjugorje gemaakt. Niet omdat ik zou geloven, dat 
Maria daar wel of niet verschenen zou zijn, maar omdat zij voor mij symbool staat 
voor de in onze wereld zo levensnoodzakelijke goedheid en barmhartigheid.!
En het doel zelf geeft je tevens de drive om dóór te gaan ondanks alle moeite en te-
genslagen die je ook tegen komt onderweg. Onderweg naar Rome was ik ergens zo 
uitgeput dat ik niet meer verder kon: einde verhaal, terug naar huis? Toen besefte ik: 
wanneer ik dat denk, sta ik al met één been in de trein naar huis, en dan gaat het ook 
echt niet meer. Maar als ik denk: hoe moe ik ook ben, ik wil in elk geval Rome berei-
ken, dan geeft (en gaf ook toen) dat me weer de energie om toch door te gaan, en aan 
te komen. 

Bekend is het intussen door ons al vaker aangehaalde beeld van de pelgrimsweg als 
metafoor voor de levensweg. Mede daarop is mijn idee over mijn bestemming mede 
bepalend voor de weg die ik afleg, wat ik op die weg meemaak en hoe ik daarmee 
omga. Jouw citaat van Confucius, ‘Wie zijn bestemming kent, vindt de weg’, zegt ons 
ook: om mijn weg door het leven te vinden moet ik wel mijn bestemming kennen. En 
Dohmen gaat zich in zijn boek ‘Het leven als reis’ afvragen  of het moderne leven nog 
wel een bestemming heeft. Antwoorden op zijn vragen – over koers in je leven, disci-
pline opbrengen, opnieuw beginnen – worden bepaald door de bestemming die je wel 
of niet ziet. Immers, als die er niet is, is er geen richting voor een koers, geen nood-
zaak voor discipline, en waarom zou je dan opnieuw willen beginnen? 
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Ik denk dat het wezenlijk niets uitmaakt, of zo’n bestemming gevonden wordt in een 
hiernumaals of in een hiernamaals. 

De oude Stoïcijnse filosofen zoals bijvoorbeeld Epictetus of Marcus Aurelius gaan uit 
van praktische filosofische uitgangspunten over hoe goed te leven en een goede sa-
menleving te vormen: ook een bestemming of doel in het leven. Religies formuleren 
normen en waarden die reiken naar een of ander leven voorbij de dood: toch wordt 
daar een bestemming gegeven, en een weg daarheen. En de uitgangspunten van beide 
bieden verrassende overeenkomsten. Regels als: ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe 
dat ook een ander niet’, of ‘oordeelt niet’, of ‘laat alles wat ge doet vergezeld gaan 
van goedheid’, of ‘liefde voor de waarheid’ komen bij beide voor, en bieden een rich-
ting voor je handelen op je levensweg naar je bestemming. 

Zonder zo’n richting wordt een leven al gauw normloos, stuurloos en doelloos. Een 
beeld van de verwarring die we nu, om ons heen kijkend, evenzo in de samenleving 
aantreffen. Het zoeken naar antwoorden, zoals ook Dohmen dat wil doen, lijkt daarom 
zinvol en noodzakelijk.

Zelf doen wij dat op onze pelgrimstochten, en gelijk amateur-filosofen, niet anders. 
Waarom doen we dit? En al gaande ontdekken we iets van wat het leven werkelijke 
waarde geeft. We vinden antwoorden: over ons doel, onze zin, en onze bestemming 
voor ons leven. 
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III. Doelloos zwerven 
Welke antwoorden op de bestemming voor ons leven, voor onze zin en ons doel heb-
ben we dan eigenlijk, Ruud? Een wel heel grote vraag stel jij aan het einde van je vo-
rige beschouwing.!
Wanneer je het leven als een reis ziet, kun je overigens in de filosofische overwegin-
gen van Michel de Montaigne fraai op weg geholpen worden. De Montaigne ziet het 
reizen als een metafoor: alles is continue in beweging. Elk mens is volgens hem 
voortdurend onderweg. Hij beschrijft ons leven ‘als een bonte verzameling van veran-
derlijke gebeurtenissen en van onbestemde, soms strijdige gedachten’. Het leven is 
volgens De Montaigne bont en veelkleurig. Toch veranderen wij onszelf door onze 
pelgrimstochten. We leren de dingen vanuit andere perspectieven te zien. Daardoor is 
het ook niet vast te stellen wie je bent. Omdat je geest immers geen houvast kan krij-
gen. 

Michel de Montaigne intrigeert me. Grote delen van zijn leven brengt hij - als zoon 
van een adellijke familie - door in zijn ronde bibliotheek, waarin meer dan duizend 
klassieke boeken zijn verzameld. Hij ‘reist’ regelmatig door dat boekenbezit. Hij slaat 
de boeken open, leest erin, denkt erover, herleest ze, brengt ze in verbinding met zijn 
ervaringen en neemt citaten op in zijn eigen essays. Heen en weer lopend maakt hij 
lukraak keuzes.

Boeken zijn voor De Montaigne de beste proviand voor zijn levensreis. En hij be-
klaagt ook de intelligente mensen die er van verstoken zijn. Iets dat wij ons in dit digi-
tale tijdperk niet meer kunnen voorstellen. De Montaigne reist in de zestiende eeuw 
veel door Europa. Hij reist nooit zonder boeken. Hij doet van al die reizen verslag 
over alledaagse zaken, maar evenzo over de motieven van zijn reizen. Hij beschrijft 
de menselijke trek om vreemde zaken boeiender te vinden dan het bekende. Een ei-
genschap die mij heel bekend voorkomt, Ruud! Je wordt gevormd door zelf te leren 
handelen tijdens het reizen. Je ervaart de leefwijzen van anderen en dat geeft een an-
dere kijk op je eigen leefwijze. Daarenboven zorgt het kennis nemen van andere cultu-
ren voor een verbreding van ons eigen beperkte perspectief. Volgens De Montaigne 
moeten we het vreemde leren waarderen. 

De filosoof Dick Kleinlugtenbelt heeft me tijdens de cursussen die ik bij hem volgde 
gewezen op deze boeiende figuur. ‘We hoeven alleen maar goed naar onszelf te luiste-
ren: wij zijn best in staat onszelf te vertellen, waaraan we echt behoefte hebben’, stelt 
De Montaigne in zijn essay Over de ervaring. De vraag is, wanneer je dan een goede 
leerling van je eigen ervaringen bent. De Montaigne probeerde dat door eerlijk te zijn 
tegenover zichzelf. Door levendig en opgewekt te zijn, maar ook door bestendig van 
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bestendig van natuur, onveranderlijk en in zekere zin constant te zijn. Om met dit laat-
ste te beginnen: als pelgrim probeer je bestand te zijn tegen veranderende omstandig-
heden. Je probeert tegenslagen een positieve wending te geven. Wanneer je na een 
stevige dag stappen door dertig graden over licht stijgende paden en wegen aankomt 
in het dorp van je dagbestemming en daar het verwachte slaapadres gesloten vindt, 
raak je niet in verwarring. Je gaat zoals dat ook wel wordt genoemd ‘omdenken’. Zelf 
ga ik dan rustig zitten op een pleintje voor de kerk. Soms is er in korte tijd al een be-
woner die je verder helpt. Om later terug te kunnen kijken op een bijzondere ervaring. 
Door een ‘opgewekte en levendige’ houding te blijven aannemen tot het probleem, 
nodig je jezelf als het ware uit tot nieuwe positieve ervaringen. En De Montaigne be-
weert dan dat je door ‘eerlijk te zijn tegenover jezelf’ een goede leerling van je erva-
ringen kunt worden en blijven. Prachtig vind ik het voorbeeld waarbij De Montaigne 
in persoon wordt gezien zoals een kunstwerk: het is er echt, is authentiek aanwezig, 
passend in zijn natuurlijke omgeving in de meest menselijke zin en straalt onverstoor-
baarheid en levendigheid uit. ‘Het is mogelijk het werk van de verzoening met jezelf’, 
aldus Kleinlugtenbelt in zijn analyse van de inzichten van Michel de Montaigne. 

Wandelen wordt reizen. Reizen door de tijd. Het reizen zelf blijft het doel van het rei-
zen. Het geeft ons een breder beeld van wat wij anders als doel van onze tocht om-
schrijven. Niet de plek in welke richting je je op weg begeeft, bepaalt het doel. Maar 
het wandelen zelf vormt dat doel. 

Ik moet denken aan een tocht in het noorden van Frankrijk. Wandelen over de paden 
langs de kanalen leek saai, maar wanneer je de zeldzame schepen even hard zag op-
schieten door de vertragende werking van de vele sluizen, kreeg je daar een kick van. 
Een vriend die een paar dagen met me mee wandelde, zorgde daarenboven voor het 
slijpen van de geest door allerlei filosofische problemen voor onze voeten te werpen. 
Over werken bijvoorbeeld: zijn levensinvulling bestaat uit ‘vrij zijn van om vrij te zijn 
voor!’. Enkele jaren geleden alweer zei hij zijn werk als docent Duits vaarwel om nu 
geheel in vrijheid keuzes te kunnen maken om dat te doen wat hij belangrijk vindt. 
Daarover kun je natuurlijk samen zeer diepgaande discussie en meningsverschillen 
hebben. In een filosofisch gesprek hoeft er gelukkig geen oplossing of compromis op 
tafel te komen, dus het was soms ‘pappeln ins Freie’. 

Toch blijven de heerlijke pauzes een goede herinnering. Ergens in een bocht van een 
kanaal vleiden we ons voor een petit déjeuner in het gras. Mét een fles wijn wel te 
verstaan, want die hadden we net in een pittoresk dorp ‘gescoord’. En dan even met je 
hoofd onderuit naar de voorbijdrijvende wolken staren, die onverwachte herinnerin-
gen oproepen aan alles wat ooit in je hersenpan is opgeslagen. De weg zegt de wande-
laar niet wat hem wacht. Het blijft immers een vorm van doelloos zwerven.
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IV. Weg met het doel! 
Onderweg gebeurt het allemaal; niet als we aankomen op onze bestemming! Zo is 
onze ervaring altijd weer. Eerder schreef ik, dat je wel een bestemming moet hebben 
om op weg te gaan. Maar eenmaal op weg kunnen we ons beter zo min mogelijk bezig 
houden met die bestemming, maar opgaan in wat de weg erheen ons te bieden heeft. 
Want de schoonheid van het bereiken van de bestemming wordt helemaal ingekleurd, 
gevormd juist door wat we meemaken op de weg. 

Er gebeurt zóveel onderweg! Als ik op weg ben gegaan, heb ik altijd al na een week 
het gevoel: het lijkt alsof ik al weken onderweg ben, zoveel maak ik elke dag mee in 
mijn buitenwereld en binnenwereld. Ik denk dat dat komt omdat onderweg alles on-
verwacht is, en dat maakt het leven tintelend. Thuis weet ik al veel van wat ik de ko-
mende dag, de komende week verwachten kan, en dat is saaier. Onderweg niet, voort-
durend ligt de hele dag en de wereld voor me open, en bij alles wat er gebeurt, word ik 
telkens weer verrast! Ben, jij citeert uit De Montaigne, dat de mens vreemde zaken 
boeiender vindt dan het bekende. Door het onbekende word je meer verrast dan door 
het al verwachte bekende. Je weet niet wat je verwachten kan, en daardoor wordt je 
leven direct intens. Verwachtingen loslaten is dan ook de eerste les die we leren on-
derweg. Hebben we verwachtingen dan worden we daar vaak in teleurgesteld; als we 
die niet hebben, dan is alles wat er gebeurt verrassend. 

Ik pleit wel eens voor op weg gaan zonder een wandelgids, met zijn precieze routes, 
en lijstjes met overnachtingsadressen. Naar Santiago en Rome had ik die wel bij me, 
maar op andere tochten daarna alleen maar een kaart, om te zorgen dat ik zo’n beetje 
in de goede richting bleef lopen, en verder niet. Het gevoel van de vrijheid die dat gaf 
was onbeschrijfelijk. Elke dag koos ik langs welke weggetjes ik wilde lopen, en ver-
anderde ook wel onder het lopen, en merkte wel waar ik zou overnachten; de bijzon-
derste ervaringen ontstonden juist daarmee. De cultuurfilosoof Rob Riemen begint 
zijn boek Adel van de geest, een vergeten ideaal met de constatering, dat je de belang-
rijkste en mooiste gebeurtenissen in je leven niet hebt georganiseerd: ze zijn je over-
komen. Toch weer het nadrukkelijke belang van juist het niet-verwachte, het niet-be-
dachte. 

Jij noemde je vorige beschouwing ‘Doel-loos zwerven’. Ik vond dat mooi geformu-
leerd: rondlopen, zwerven, zonder gefocust te zijn op een te bereiken doel. En je had 
het daarbij over een middagpauze in je lopen, liggend in het gras, met een hapje en 
een drankje, en wat liggen staren naar de voorbij drijvende wolken. 

Ik moest daarbij denken aan een ervaring van voldoening en volheid van Camus, die
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daarover schrijft: “ik lag in het gras te kijken naar de warme avond, en vroeg me af 
‘als dit nu eens mijn laatste dagen waren...’.  Het antwoord dat in me opkwam:  alleen 
maar een rustige glimlach in mijn binnenste. Zou dit nu komen door de lieflijkheid van 
de avond, of soms het begin zijn van een wijsheid die niets meer ontkent?” 

Om tot zulke wijsheid te komen over de te volgen weg in je leven, blijkt ons pelgri-
meren overigens helemaal geen voorwaarde. Over die wijsheid die niets meer ontkent, 
zei de oude Chinese wijsgeer Seng T’san al: ‘De volmaakte weg is niet moeilijk, zo-
lang men geen voorkeuren heeft’. En jij citeerde De Montaigne, die zijn wijsheidsin-
spiratie vond in zijn prachtige bibliotheek: hij hoefde daarvoor de deur niet uit. Lao 
Tze haalt ons wandelaars zelfs compleet onderuit: ‘Zonder een voet buiten de deur te 
zetten kun je de gehele wereld kennen. Zonder een blik uit het venster te werpen kun 
je de weg van de hemel zien. Hoe verder je gaat, hoe minder je weet’. Die kunnen we 
in onze zak steken. 

Toch mogen we ook bij onze eigen ervaring blijven, dat dit lopen ons wel degelijk bij 
inzichten van wijsheid brengt, inzichten van levenskunst, waarover de oude stoïcijnse 
filosofen ons al veel hebben aangereikt. Wat zij zeggen, wordt voor ons levende erva-
ring onder het lopen. 

Zij zeggen: laat je verwachtingen en oordelen los, en je zult gelukkig leven. Wij erva-
ren, dat we onderweg in verwachtingen worden teleurgesteld, maar zoveel vreugde 
ervaren wanneer we ons willen laten verrassen.!
Zoals in mijn toevallige ontmoeting met een oud boertje, die zijn laatste levensjaren 
tevreden en in alle rust sleet in zijn kleine huisje, met een kleine wijngaard en een 
paar vaten eigengemaakte wijn in zijn keldertje. 

En zo komen we als vanzelf uit bij het onderwerp levenskunst, waar we ons in onze 
volgende beschouwingen aan willen wijden. 
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Achteraf 
Het moest een boek van én voor pelgrims worden. Toch schreven we het in eerste in-
stantie voor elkaar. We kwamen er al snel achter dat andere pelgrims ook kennis moe-
ten kunnen nemen van de hersenspinsels van onze gedachten.!
In dit boekje vind je het resultaat van bijna tien jaren filosoferen en pelgrimeren. 

Het bestaan van anderen vormt in het leven nagenoeg altijd het vertrekpunt. Het is ge-
ruststellend te ontdekken, dat ik me alleen maar bewust kan zijn van mezelf omdat er 
immers anderen bestaan. Dit boek was er niet geweest zonder de ontmoeting met 
Ruud tijdens het pelgrimeren. 

Mede door mijn vorming en werk in het kunstonderwijs zie ik de waardering voor de 
kunsten niet alleen als een analytisch of academisch werk, maar kan ik constateren dat 
het samen schrijven ons tevens iets bijzonders heeft opgeleverd. Het is meer dan een 
kunstwerk geworden. 

En bij kunst gaat het om onze gehele persoon, en niet alleen om onze ratio. 

De kern van de filosofie is het filosoferen zelf, liet Socrates ons al ervaren. Het gaat 
niet alleen om de waarheid, maar vooral om de wijsheid, het leren hoe we met de 
waarheid van het pelgrimeren en de wijsheid van het filosoferen moeten handelen. Of 
andersom natuurlijk! 

Bij de zoektocht die we samen hebben ondernomen ‘is wat we niet weten belangrijker 
dan wat we wel weten’. De oude meester Lao Zi inspireerde ons om elkaar scherp te 
houden in wat pelgrims kunnen ervaren en hij dwong ons te zoeken naar het formule-
ren van onze filosofische gedachten op een leesbare en voor pelgrims herkenbare ma-
nier. 

Als pelgrim heb ik ervaren dat het goed is om bevriend te zijn met een filosoof... 

Ben Teunissen 
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Dit is een boek van en voor pelgrims. 

Voor pelgrims die te voet of met de fiets op weg zijn gegaan    
of nog op weg zullen gaan naar bekende – zoals Rome of      
Santiago – of minder bekende pelgrimsdoelen. 

En ook voor de pelgrims die we allemaal zijn, onderweg        
op onze weg door ons leven heen. 

De auteurs Ruud Bruggeman en Ben Teunissen mijmeren en       
filosoferen over ervaringen tijdens hun tochten waarbij ze  
weken, soms maandenlang op pad zijn. Hun wandelingen  
bieden ruimte en tijd om te filosoferen over levensvragen, 
waar ze in de drukte van het dagelijks leven minder aan     
toekomen. Ze verwonderen zich over wat er telkens op hun 
pad komt, en wat de waarde van die verwondering voor hen 
inhoudt. 

Dit boek gaat over het volgen van dromen en wat dat met 
mensen doet. De wonderlijke ervaring gedurende hun         
pelgrimstochten dat bijna altijd alles goed komt.                  
Hoe het onderweg niet blijkt te gaan om het te bereiken    
einddoel, maar dat het juist gaat om wat we op die weg zelf 
meemaken. 

Of hoe we voorbijgangers zijn in het elke dag weer als pelgrim 
verder gaan. 

 Anoda.nl
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