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Inleiding
Jaarlijks maken duizenden jongeren uit de hele wereld een pelgrimstocht naar de
Spaanse stad Santiago de Compostela. Sommige lopen vanaf SaintSaint-JeanJean-PiedPied-dedePort, aan de voet van de Franse Pyreneeën, het gros begint op enkele dagen voor
het eindpunt. Een pelgrimstocht
pelgrimstocht biedt hen aan de ene kant een goedkope,
avontuurlijke vakantie vol ontmoetingen met nieuwe mensen en een nieuwe
cultuur. Aan de andere kant geeft de tocht jongeren de mogelijkheid om na te
denken over wat ze willen met hun leven. Dit lesproject is ontwikkeld bij de
tentoonstelling Pelgrims. Onderweg naar Santiago de Compostela (t/m 26 februari 2012)
in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Het project combineert de geschiedenis
levensvragen.
agen.
van het pelgrimeren met het zelf op weg gaan met belangrijke levensvr

Waarom?
Alles achter je laten om duizenden kilometers af te reizen naar een heilige plek. Een tocht
vol ontberingen, een grote kans zelfs dat je het er niet levend vanaf brengt. Miljoenen
mensen uit heel Europa reisden sinds de elfde eeuw te voet of te paard over de camino de
Santiago naar Santiago de Compostela, een stad in
het uiterste noordwesten van Spanje.
In hun voetsporen arriveren nog jaarlijks ruim
honderdduizend pelgrims bij de kathedraal om het
graf van apostel Jacobus de Meerdere te bezoeken.
Wat bezielt hen? De motieven zijn veranderd, maar
de ontberingen op fysiek en geestelijk gebied zijn
vaak hetzelfde. De intrigerende verhalen van
(on)bekende historische en hedendaagse pelgrims
vormen de kern van de tentoonstelling. De expositie
belicht thematisch en chronologisch de vele
facetten van het pelgrimeren. Welke
voorbereidingen moeten pelgrims treffen, hoe
reizen ze, wat maken zij mee onderweg, waar
overnachten en eten zij?

Universeel fenomeen
Bovendien laat de tentoonstelling zien dat
pelgrimeren een eeuwenoude traditie kent die de
grenzen van religies overstijgt en hen met elkaar
verbindt. Niet alleen christenen maken vanaf de
Een jonge pelgrim onderweg, 2010
oorsprong van hun religie bedevaarten, ook
moslims, hindoes en boeddhisten pelgrimeren. Van
oudsher bezoeken mensen, ongeacht volk of land, krachtplekken, plaatsen waar het hogere
tastbaarder en concreter aanwezig is. Op deze heilige plekken zijn piramiden gebouwd,
hunebedden, Griekse tempels, Keltische heiligdommen en katholieke kerken. Onder meer
prenten en beelden van Japanse pelgrims, kleding en souvenirs van Islamitische
bedevaartgangers, amuletten uit India en Azië en foto’s illustreren het verhaal van het
pelgrimeren als universeel verschijnsel. Ook aan de top 4 van christelijke bedevaartsoorden
in Europa wordt aandacht besteed, Rome, Jeruzalem, Lourdes en Santiago.
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Als pelgrim weer naar huis
De tentoonstelling is opgezet als pelgrimstocht, waarbij de bezoeker letterlijk en figuurlijk
in de voetsporen treedt van de pelgrim. Net als voor een echte pelgrimstocht bereidt de
bezoeker zich grondig voor. Hij bepaalt zijn route, print zijn pelgrimspas uit, trekt de juiste
schoenen aan en stelt zichzelf een aantal vragen. Waarom zou hij een pelgrimstocht
maken, wat wil hij achter zich laten? In het museum laat de bezoeker zijn pelgrimspas
stempelen. Op de tentoonstelling volgt hij de pelgrims vanaf het bepalen van een einddoel,
de voorbereidingen en het op pad gaan tot aan het eindpunt Santiago. De bezoeker
achterhaalt hun beweegredenen en luistert naar hun belevenissen en inzichten. Hij reist
mee langs prachtige steden, kerken en andere krachtplekken en door de overweldigende
natuur. Onderweg ontmoet hij de heilige Jacobus en zijn legendarische levensverhaal en
maakt hij kennis met (on)bekende historische en hedendaagse pelgrims.
Al zijn zintuigen worden geprikkeld en de bezoeker wordt aangezet tot reflectie en
bezinning. Op verschillende punten kan hij zijn paspoort stempelen, uitrusten in de refugio
(herberg), een moment stilzitten om na te denken, overweldigd raken door kunst en cultuur
en andere pelgrims ontmoeten. Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob zorgt voor de
aanwezigheid van gastpelgrims die bezoekers vanuit hun eigen ervaring vertellen over het
pelgrimeren. Voor de pelgrim is een bezoek aan de tentoonstelling een reis der herkenning.
De ‘gewone’ bezoeker betreedt de tentoonstelling als nieuwsgierige bezoeker en keert naar
huis als pelgrim. Hij heeft ervaren hoe het is om te pelgrimeren.

Pelgrim koopt een hoed
Aigenschafft, die ain pilgir an ijm
haben sol
Johannes Geiler von Kaysersberg,
1490
Staats- und Stadtbibliothek,
Augsburg

Pelgrimsmantel, 16e eeuw
Chateau de Rochelambert, Saint-Paulien

De heilige Jacbus als
pelgrim
Neurenberg, ca. 1515
Germanisches
Nationalmuseum,
Neurenberg
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Het lesproject
Thema’s:
• pelgrimstochten, heiligen, relieken, persoonlijke ontwikkeling, levensvragen

Bestemd voor:
• HAVO/VWO onderbouw en tweede fase
• Andere groepen jongeren. In dat geval kan overal waar ‘leerling’ genoemd staat ‘jongere’
gelezen worden en kunnen ‘school’ en ‘klas(lokaal)’ vervangen worden door de ruimte die u
tot uw beschikking heeft.

Profiel:
• Cultuur en maatschappij

Aansluiting bij:
Godsdienst/Levensbeschouwing, Filosofie, CKV, Kunst algemeen, Geschiedenis en
Nederlands.

CKV
• Domein A: Culturele activiteiten
• Domein B: Kennis van kunst en cultuur
• Domein C: Praktische activiteiten
• Domein D: Reflectie

Kunst (algemeen)
• Domein A: vaardigheden
• Domein B: invalshoeken voor reflectie
• Domein C: pelgrimage als traditie en volkscultuur van alle tijden, religies en culturen

Leerdoelen
• receptieve erfgoededucatie verbinden aan actieve kunstzinnige en maatschappelijke
vorming
• laten zien dat pelgrimeren een traditie en volkscultuur van alle tijden, religies en culturen
is
• inzicht bieden in beweegredenen van pelgrims toen en nu
• inspireren en ontdekken wat het beste bij leerlingen past
• de mogelijkheid bieden om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling: wat bezielt hen
en wat zijn hun toekomstdromen? Kortom: welke (levens)weg bewandelen zij?
• onthaasten: elkaar en de omgeving op een andere manier ontmoeten
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Opzet van het lesproject
Pelgrimeren is van alle tijden, volken en geloven. Van oorsprong betekent pelgrimeren ‘op
bedevaart gaan’: reizen naar een heilige plaats (meestal te voet) om een gunst af
te smeken, als boetedoening of om het geloof te verdiepen. Tegenwoordig gaan mensen
nog steeds op pelgrimstocht, maar doen ze dit eerder als een soort bezinningsreis. Het
einddoel is niet meer zo belangrijk, de reis erheen des te meer. Sommige mensen doen het
als sportieve uitdaging. Anderen gaan vanwege hun belangstelling voor natuur of cultuur of
ze gaan avontuurlijk of spiritueel op ontdekkingstocht. Allen laten ze iets achter, nemen ze
iets mee en doen nieuwe ervaringen op tijdens de reis en als het mee zit komen ze aan op
de plek van bestemming en terug naar huis met nieuwe ideeën, inzichten en energie.

Dit zal ook de opbouw zijn in deze lessenserie. Met
dit project gaan de leerlingen namelijk zelf op
pelgrimstocht.

Rode draad :
1.
2.
3.

Waarom ga je op reis en wat laat je achter?
Wat neem je mee en kom je onderweg
tegen?
Wat heb je nodig en wat heb je ontdekt over
jezelf?

Lessen :
1a. Introductieles
In deze les maken de leerlingen kennis met het fenomeen pelgrimeren. Ze leren dat het
ondernemen van een pelgrimstocht een universeel fenomeen is en uit welke elementen
een tocht bestaat. De nadruk ligt op de voorbereiding van de reis en het vertrek. De
leerlingen bepalen het doel van hun reis, waarvan en van wie ze afscheid moeten nemen
en wat hebben ze nodig onderweg. Ze starten met een reisverslag.

1b. Thuisopdracht
De leerlingen gaan thuis met hun levensvragen aan de slag op de manier die het beste bij
hun leerstijl past.

2a. Museumles en 2b. Op pelgrimstocht!
De tweede les bestaat uit twee onderdelen. Als eerste een bezoek aan Museum
Catharijneconvent onder leiding van een ervaren museumdocent en ten tweede een
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pelgrimstocht door de stad Utrecht. Het is ook mogelijk om het tweede onderdeel in uw
eigen dorp of stad uit te voeren.
Het fysieke pelgrimeren door het museum en de stad staat centraal. Wat nemen de
leerlingen mee en wat komen ze onderweg tegen? Ook deze belevenissen en ontmoetingen
verwerken ze in hun reisverslag. Na de lessen op school en het museumbezoek weten de
leerlingen waarom mensen een pelgrimstocht maken, sinds wanneer dat gebeurt, waar ze
naar toe reizen en dat het nog steeds een populaire onderneming is. Maar hoe voelt het nou
om echt onder weg te zijn? Om dat in het klein te ervaren gaan de leerlingen vervolgens
zelf op pelgrimstocht door de stad Utrecht. Het staat in het teken van zelf op pad gaan en
ervaren wat een pelgrimstocht met je doet. Dit onderdeel gaat uit van het principe dat het
leven je alles geeft wat je op dat moment nodig hebt.

3a. Thuisopdracht (of extra verwerkingsles)
Wat hebben leerlingen ontdekt over zichzelf en wat hebben ze nodig om hun levensreis
voort te zetten? In dit laatste deel komen de leerlingen weer thuis en op school, werken
hun ervaringen uit in de vorm van verschillende opdrachten en maken een eindpresentatie
van hun eigen pelgrimstocht.

3b. Verwerkingsles: Presentatie eigen pelgrimstocht
Verwerk samen met de leerlingen de ervaringen tijdens hun pelgrimstocht. De lesuitleg
geeft hiervoor een aantal suggesties.
De leerlingen presenteren hun pelgrimstocht aan elkaar of maken er een tentoonstelling
van waar eventueel ook anderen naar kunnen komen kijken.

Leerlijnen
Leren kan op verschillende manieren. Elke leerling is bovendien anders en de ene
lesopdracht zal beter bij hem of haar passen dan de andere. In dit lespakket worden de
opdrachten daarom onderverdeeld in drie leerlijnen (die soms samenvallen):
A. Handeling
B. Verbeelding
C. Taaluiting
De docent of de leerling kan (mede afhankelijk van de beschikbare tijd en affiniteit) de
keuze maken een of meerdere leerlijnen met bijbehorende opdrachten te volgen.
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Extra informatie & literatuurtips
Meer informatie bij het lespakket Pelgrims. Onderweg naar… is te vinden in de volgende
publicaties:
• Infoblad Kloosters en Kruistochten: over de belangrijkste kloosterorden en de kruistochten
(gratis verkrijgbaar via educatie@catharijneconvent.nl)
• Daniëlle Lokin en Kees van Schooten (red.), Pelgrims. Onderweg naar Santiago de Compostela,
Zwolle 2011
• Mireille Madou, Onderweg naar Santiago, Zwolle 2010
• Maarten Olthof, Lopen in het voetspoor van de Boeddha. Een oosterse ‘Santiago de Compostela’
herleeft, 2010
• Op reis. De mooiste reisgedichten voor onderweg samengesteld door Henk van Zuiden in de
serie Rainbow pockets
• Over (pelgrimeren door) Utrecht: Utrecht voor beginners. De Domstad in 127 gedichten van
Ingmar Heytze
• Inspirerend is ook de Atlas van de belevingswereld gemaakt door Louise van Swaaij en Jean
Klare die in 2011 opnieuw is uitgegeven.

Websites:
• www.catharijneconvent.nl
• www.pelgrimsverhalen.nl
• www.santiago.nl

Praktisch
Contact
U bent altijd welkom om uw bezoek ter plekke voor te bereiden. Hebt u vragen of
opmerkingen? Neem dan contact op met de medewerkers Educatie via 030 231 38 35 of
educatie@catharijneconvent.nl. Actuele informatie vindt u op www.catharijneconvent.nl.

Aanmelden
Meld uw bezoek aan Museum Catharijneconvent minimaal twee weken van te voren aan
via 030 231 38 35 of rondleidingen@catharijneconvent.nl.

Onderwijsjaarkaart
De onderwijsjaarkaart biedt voordeel. Een jaar lang krijgt u gratis toegang voor de
leerlingen en alle docenten/begeleiders wanneer u in groepsverband het museum bezoekt.
Vraag een Onderwijsjaarkaart minimaal twee weken van te voren aan via 030 231 38 35 of
rondleidingen@catharijneconvent.nl. Kosten: € 100,-
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Rondleiding
Een bezoek aan de tentoonstelling wordt begeleid door een deskundige museumdocent.
Een rondleiding moet minimaal twee weken van te voren worden aangevraagd aan via 030
231 38 35 of rondleidingen@catharijneconvent.nl.
Kosten: € 45,00 | 60 minuten | max. 20 leerlingen | exclusief toegang

Bezoekadres
Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht
t 030 231 38 35

Entreeprijzen
• CJP/Cultuurkaart € 3,50 p.p.
• Docenten/begeleiders gratis
• Onderwijsjaarkaart € 100,• Rondleiding basis- en voortgezet onderwijs (max. 20 pers.) € 45,- per uur

Openingstijden
• Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
• Zaterdag, zon- en feestdagen van 11.00 tot 17.00 uur
• Oudejaarsdag van 10.00 tot 13.00 uur
• Gesloten op 1 januari en Koninginnedag

Bereikbaarheid
• 15 minuten lopen vanaf station Utrecht CS
• Buslijn 2, halte Catharijneconvent in de Lange Nieuwstraat
• Parkeergarage: Springweg (Strosteeg)
• Touringcars: parkeren aan de Maliesingel of op het Lepelenburg (Let op: vanwege
werkzaamheden is deze plek tijdelijk alleen een in- en uitstaphalte!)
Check: www.utrecht.nl/bereikbaar

Tip!
Wilt u met de school ook de Catharijnekerk bezoeken? Kijk dan op www.dekathedraal.com
voor meer informatie en de openingstijden.
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Uitwerking van de lessen

1a: Introductieles
Tijdsduur: 1-2 lesuren
Locatie: school
De leerlingen gaan zelf op pelgrimstocht. In deze les ligt de nadruk op de voorbereiding van
de reis en het vertrek. Wat is het doel van hun reis, waar nemen ze afscheid van en wat
hebben ze
ze nodig onderweg?

Voorbereidingen op de les:
•

Print en kopieer voor de leerlingen de bijlagen:
- 1a. Werkblad 1
- 1a. Werkblad 2
- Eén of meerdere van de Werkbladen 3 (bij leerlijn C. ook het luchtpostpapier)
- Eén of meerdere van de Thuisopdrachten 1b. (afhankelijk van voorkeur voor
leerlijn)
- Achtergrondinformatie Pelgrimstochten
- Woordenlijst

•

Bekijk onderdeel 10. en 11. in deze les en print en kopieer desgewenst ook de hierbij
behorende bijlagen.

•

Zorg ervoor dat iedere leerling een schrift of een dummy heeft die hij/zij kan gebruiken
als ‘reisverslag’ tijdens deze lessenreeks. U kunt hiervoor zelf zorgen of de leerlingen
vragen om deze tijdens de eerste les me te brengen.

1. In de sfeer komen
Begin de les met het laten zien van het volgende filmpje met sfeerbeelden van de
camino, de weg naar Santiago de Compostela:
http://www.youtube.com/watch?v=zaijtC88qFA (duur: 2.18 min.)

2. De geschiedenis
Gebruik de bijlage Achtergrondinformatie Pelgrimstochten en de inleiding en opzet van
het lesproject voor een korte introductie op het fenomeen pelgrimeren. Vertel sinds
wanneer mensen op pelgrimstochten gaan,
waarnaar toe en met welke reden.

3. Zelf aan de slag: levensvragen
Leg de leerlingen uit dat pelgrims tegenwoordig
meestal niet zomaar op pelgrimstocht gaan. Er is
op dat moment in hun leven vaak iets wat hen
bezighoudt. Een vraag waarop zij graag antwoord
willen om te weten hoe zij verder moeten. We
noemen deze ook wel een ‘levensvraag’. Dit is een
vraag die je jezelf stelt om een antwoord te krijgen
hoe je op een goede manier met iets om kunt gaan,
welke keuze je moet maken en welk leven bij je
past.
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Bijvoorbeeld: Hoe wil ik omgaan met mijn ouders, de jongen of het meisje waar ik
verliefd op ben of juist die persoon die zo vervelend tegen me doet? Wat vind ik
belangrijk in het leven? Welke vakken zal ik kiezen? Wat heb ik nodig om gelukkig te
zijn? Wat voor werk of sport past bij mij? Hoe wil ik zijn?
De pelgrimstocht van de leerlingen start met het formuleren van hun eigen
levensvraag. Laat hen individueel op 1a. Werkblad 1 minimaal vijf levensvragen
bedenken.

4. Bespreking
Bespreek de levensvragen klassikaal of in kleine groepjes.

5. Opdracht
Laat de leerlingen een levensvraag kiezen die hen het meest bezighoudt. Dit wordt de vraag
waar zij tijdens deze lessenserie mee op pelgrimsreis gaan. Laat hen deze bovenaan hun
reisverslag schrijven.

6. Filmpjes bekijken
Laat klassikaal de volgende interviews zien en laat de leerlingen de vragen op 1a. Werkblad
2 invullen.
1. Interview met pelgrim Niki (zie dvd)
2. Interview met pelgrim Martijn (zie dvd)

Toon de volgende drie filmpjes en laat de leerlingen het schema invullen.
1. Filmpje over de islamitische pelgrimstocht Hadj naar Mekka, Saoedi-Arabië:
Zie: http://www.youtube.com/watch?v=9wfVxCqDJsw
(duur: 2:32 min. Nederlandstalig)
2. Hindoeïstische pelgrimstocht naar rivier de Ganges, India:
Zie: http://www.youtube.com/watch?v=DmLCu3u7_NI
(duur: 1:38 min. Engelstalig)
3. Boeddhistische pelgrimstocht langs 88 tempels op het eiland Shikoku, Japan:
Zie: http://www.lonelyplanet.tv/Clip.aspx?key=39C93DC5D8F6B5D7
(duur: 3:44 min. Engelstalig)
Laat de leerlingen na het bekijken de verschillen en de overeenkomsten opschrijven tussen
de antwoorden op de drie vragen bij alle vijf de filmpjes.
Bespreek de antwoorden klassikaal.
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7. Opdracht in groepjes
Deel de leerlingen, op basis van affiniteit, voorkeur
en/of beschikbare tijd, in naar leerlijn en laat hen één
of meerdere opdrachten maken. Deel de bijhorende
(1a.) Werkbladen 3 uit:
A. Handeling (per groepje)
B. Verbeelding (per groepje of klassikaal)
C. Taaluiting (individueel)

8. Bespreking
Bespreek de opdrachten klassikaal.

9. Thuisopdracht
Deel per leerlijn de Thuiswerkopdracht 1b. uit en geef
een korte toelichting. De te interviewen docenten
kunt u eventueel per leerling toewijzen.

10. Museumles
Bereid de museumles voor met de leerlingen (zie 2a. en 2b.) en print en kopieer de
bijbehorende bijlagen voor hen. Zorg dat de leerlingen deze bij zich hebben tijdens de
museumles of deel ze dan pas uit.

11. Laatste lessen
Besluit of onderdeel 3a. een thuisopdracht of een extra verwerkingsles wordt (na de
museumles, voorafgaand aan 3b. Presentatie van de eigen pelgrimstocht). Wanneer dit een
thuisopdracht wordt: print, kopieer en deel per leerling zonodig ook alvast bijbehorende
Opdrachten 3a. uit en geef een korte toelichting.
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2a. Museumles
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: Museum Catharijneconvent, Utrecht
In de tweede les gaan de leerlingen daadwerkelijk op weg. Ze
Ze pelgrimeren door het
museum en door de stad Utrecht (dit laatste kan eventueel ook op een andere plek). Wat
nemen de leerlingen mee en wat komen
komen ze
ze onderweg tegen? Ook deze belevenissen en
ontmoetingen schrijven de leerlingen in hun reisverslag.

Voorbereiding op het museumbezoek:
•

Een bezoek aan de tentoonstelling wordt begeleid door een deskundige
museumdocent. Een rondleiding moet minimaal twee weken van te voren worden
aangevraagd aan via 030 231 38 35 of rondleidingen@catharijneconvent.nl.
Kosten: € 45,00 | 60 minuten | max. 20 leerlingen | exclusief toegang

•

Komt u met meer dan 20 leerlingen, dan is het mogelijk dat de ene groep meegaat
met de rondleiding van een uur, terwijl de andere groep een korte instructie krijgt
en op pelgrimstocht door de stad gaat. Na een uur wisselen de groepen om. U
betaalt slechts de rondleidingen in het museum.

•

Print en kopieer de Museumregels voor de leerlingen. Vertel wat er in het museum
van hen wordt verwacht en neem klassikaal de museumregels door.

•

Print en kopieer de bijlagen 2a. Museumopdracht en 2b. Spelregels Pelgrimstocht voor
de leerlingen en neem deze mee naar het museum.

•

Lees zelf de complete Museumles en de Pelgrimstocht (door Utrecht) door zodat u
weet waar de leerlingen in het museum en daarna mee aan de slag gaan.

•

Vertel de leerlingen dat zij hun
reisverslag en een SmartPhone en/of
fototoestel
meenemen.

•

Zorg tijdens het museumbezoek en de
Pelgrimstocht voor een begeleider op elke
tien leerlingen, die de groep actief
begeleidt.

Let op!
De begeleiders zijn verantwoordelijk voor het
verloop van het bezoek en het gedrag van de
leerlingen. Beschadigingen aan (kunst)
voorwerpen worden door school vergoed.
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In het museum:
•

Meldt u als groep bij museumreceptie. Een ervaren museumdocent zal de
groep begeleiden op pelgrimstocht door het museum.

•

Berg de jassen en tassen samen met de mobiele telefoons op in de
garderobe, in een kluisje of in de bagagekooi.

•

Deel aan iedere leerling een kopie uit van de Museumregels, de
Museumopdracht en de Spelregels voor de Pelgrimstocht.

•

Deel aan iedere leerlingen een pelgrimspaspoort uit. (de vragen in het
paspoort mogen, maar hoeven niet noodzakelijk extra worden ingevuld) en
geef elke leerling een onderlegger en een potlood. Deze zijn respectievelijk
kosteloos verkrijgbaar en te leen bij de receptie.

Let op: neem bij de receptie ook alvast voor iedere leerling een compostela
(certificaat) mee die ze na voltooiing van hun eigen pelgrimstocht in de laatste les
uitgereikt kunnen krijgen.

De rondleiding:
Onder leiding van een ervaren museumdocent krijgt een groep van maximaal 20 leerlingen
een rondleiding. Deze bestaat uit verschillende onderdelen:
1. Gezamenlijk: introductie op de tentoonstelling (± 10 minuten)
2. Splitsing van de groep in twee groepen elke groep van 10 leerlingen gaat beurtelings:
-

Met de museumdocent de tentoonstelling op voor de interactieve inleiding
‘Ik ga op reis en neem mee…’ (± 20 minuten)
Met behulp van de Museumopdracht individueel zijn eigen pelgrimstocht
lopen over het vervolg van de tentoonstelling (± 20 minuten)

3. Gezamenlijk: korte nabespreking (± 10 minuten)

Gastpelgrims
Tijdens het pelgrimeren staat de ontmoeting centraal. Onderweg ontmoeten pelgrims
medepelgrims en hospitalero’s, gastheren en -vrouwen in de herbergen. Ook tijdens de
tentoonstelling zullen de bezoekers bijzondere mensen ontmoeten, want leden van het
Nederlands Genootschap van Sint Jacob treden op als gastpelgrims.
De ervaren pelgrims zijn zelf naar Santiago gelopen of gefietst en zijn dus zowel fysiek als
emotioneel ervaringsdeskundigen. Zij heten de bezoekers welkom en delen hun bijzondere,
hilarische en soms emotionele verhalen. In principe zijn de pelgrims tijdens de
openingstijden van het museum op zaal aanwezig.
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Informatiehuisje
Het zogeheten stratenmakershuisje op het binnenplein van het museum is tijdens de
tentoonstelling Pelgrims ingericht als informatiecentrum van het Genootschap. Hier kunnen
bezoekers terecht voor alle praktische vragen over het pelgrimeren naar Santiago.

Tip!
Haal met de leerlingen in het Huisje een stempel voor het pelgrimspaspoort. De overige
stempels in het museum zijn te vinden: halverwege en aan het einde van de
tentoonstelling en op de houten pelgrimstafel in de serre van het restaurant.

2b. Op pelgrimstocht!
Tijdsduur: 1 tot 1,5 uur
Locatie: de stad Utrecht

Benodigdheden:
-

Een houten kistje per 2 á 3 leerlingen,
met elk een dobbelsteen, een
kompaskaartje en zes opdrachtkaartjes
- potloden
- onderleggers
Deze zijn af te halen bij de receptie van het
museum.
Verder dienen de leerlingen mee te nemen:
- een kopie van de spelregels
- hun pelgrimspaspoort
- hun reisverslag
- Smartphone of fototoestel
- jas, tas, portemonnee enz.

Introductie
Na een instructie van de museumdocent gaan leerlingen in groepjes van 2 á 3 personen op
ontdekkingstocht door hun eigen stad met ieder voor zich in hun achterhoofd een
levensvraag of ‘probleem’ waar ze graag antwoord op willen vinden. De leerlingen krijgen
een houten kistje mee met een dobbelsteen, een kompaskaartje en zes opdrachtkaartjes.
De dobbelsteen leidt hen de weg door de stad, een weg die dus niet van te voren vaststaat
en hen wellicht op plaatsen brengt die ze nooit eerder hebben gezien. Onderweg voeren ze
zes opdrachten uit. Voorbeelden van opdrachten zijn: vraag een willekeurige voorbijganger
wat hij of zij belangrijk vindt in het leven, let goed op aanplakbiljetten en reclameposters
op straat en kijk welke ‘boodschap’ zij voor jou hebben, schrijf een brief aan jezelf vanuit de
toekomst. Hoewel ze met een groepje zijn, moet ieder voor zich de opdrachten doen en het
antwoord voor zichzelf in het eigen reisverslag opschrijven. Na afloop komt iedereen op
een vastgesteld tijdstip bij het museum weer bij elkaar en volgt een korte nabespreking met
de eigen docent/ begeleider. Dit kan ook op school plaatsvinden.
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Uitleg (5 minuten)
Na de rondleiding of afgewisseld met een andere groep geeft de museumdocent een
introductie op de pelgrimstocht buiten het museum en vertelt de regels onderweg. De
leerlingen nemen per groepje een houten kistje en elk een pen, onderlegger, kopie van de
spelregels, hun pelgrimspas, reisverslag, SmartPhone en/of fototoestel en tas mee.
Leerlingen krijgen 45 minuten (of langer indien wenselijk en mogelijk en in overleg tussen
docent en museumdocent) de tijd voor de vragen en opdrachten. Ze moeten op tijd weer
terug zijn in het museum voor de nabespreking.

Pelgrimstocht (70 minuten)
De vragen en opdrachten die (per set van zes) in de houten kistjes van de leerlingen
kunnen zitten zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kijk goed om je heen naar de reclames en teksten die je ziet. Schrijf er een paar op
die je opvallen of maak er een foto van. Wat vertellen ze jou over je levensvraag?
Ga een café, winkel of restaurant binnen en luister naar de muziek. Schrijf een of
meer zinnen op die je hoort of maak er een geluidsopname van met je telefoon.
Spreek iemand aan die je niet kent en vraag wat hij of zij belangrijk vind in het
leven. Wat zegt dit over jouw levensvraag?
Spreek iemand aan die je niet kent en geef die persoon een compliment en loop
daarna door. Hoe was dat om te doen en hoe reageerde die persoon?
Bel iemand op die je dierbaar is en vertel deze persoon waarom je hem of haar leuk
vindt, bijvoorbeeld je moeder of een vriend(in). Wat doet dit met jou?
Stel je even voor dat je 5 jaar ouder bent. Schrijf jezelf nu een korte brief met advies
over je eigen levensvraag.
Kijk naar de mensen om je heen. Wat vertellen ze jou? Wat is hun stemming, hoe
zien ze eruit, wat voor werk doen ze? Welk antwoord zou een van hen geven op je
levensvraag?
Kijk eens in jouw tas. Wat zit erin? En wat zegt dat over jou op dit moment? Wat is
er overbodig en wat ben je vergeten. Waar kun je echt niet zonder?
Bekijk jezelf in een raam of spiegel en schrijf minstens 5 dingen op die je opvallen
aan jezelf. Hoe zie jij jezelf als pelgrim?
Loop twee keer zo langzaam als je nu doet en dan nog een beetje langzamer. Hoe
voelt dat?
Loop twee keer zo snel als je nu doet. Hoe voelt dat?
Kijk in je tas en portemonnee en geef iets weg aan een wildvreemde. Hoe was dat
om te doen en hoe reageerde die persoon?
Kijk in huizen en in etalages. Wat trekt je aandacht? Maak er een foto van.
Welke geuren ruik je onderweg? Welke vind je prettig? Welke vind je niet prettig?
Omschrijf de plek tijdens de tocht waar je je het prettigst voelt. Maak er een foto,
filmpje of geluidsopname van.
Kijk hoe de straat heet waar je nu bent. Wat is de betekenis van die straatnaam,
denk je? Hoe zou jij deze straat noemen? Bedenk zelf een nieuwe naam.

16

Napraten (10 minuten)
Als iedereen terug is, dan wordt er kort nagepraat over de tocht met de eigen
docent/begeleider. Wat vonden leerlingen ervan? Is er behoefte aan een langere evaluatie
dan kan dit op school worden gedaan. De ervaringen kun verwerkt worden in het
reisverslag en uiteindelijk in de presentatie van de eigen pelgrimstocht in de laatste
verwerkingsles op school.

Tip! Pelgrimeren rond de school
Wilt u de pelgrimstocht in uw eigen dorp of stad uitvoeren? Schrijf dan de vragen en
opdrachten op losse kaartjes en kopieer deze voor de leerlingen. Maak een kompaskaartje
met de ogen van de dobbelsteen gevolgd door de looprichting:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ga linksaf
Ga rechtsaf
Loop in tegenovergestelde richting
Blijf rechtdoor lopen
Blijf een moment stil staan of ga even zitten
Gooi nog een keer

Zorg dat iedere leerling de volgende voorwerpen krijgt:
- een dobbelsteen
- een kompaskaartje
- zes opdrachtkaartjes
- het reisverslag
- een pen

3a. Thuisopdracht (of extra
verwerkingsles)
Tijdsduur: 1 of meerdere lesuren
Locatie: school
In les(sen) 3. komen de leerligen hun ervaringen uit in de vorm van verschillende
opdrachten en maken een eindpresentatie van onze pelgrimstocht. Wat hebben de
leerlingen ontdekt over zichzelf en wat hebben ze nodig om hun levensreis voort te zetten?

Voorbereiding:
•

Print en kopieer voor de leerlingen één of meerdere van de (thuis)opdrachten 3a.
(afhankelijk van voorkeur voor leerlijn).
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•

Laat leerlingen de in de opdrachten benodigde materialen, attributen,
songteksten en eventueel dichtbundels gebruiken en/of meenemen naar school.

1. Aan de slag
Deel de leerlingen, op basis van affiniteit, voorkeur
en/of beschikbare tijd, in naar leerlijn en laat hen één
of meerdere opdrachten maken. Deel de bijhorende
(Thuis)opdrachten 3a. uit:
A. Handeling (individueel of per groepje)
B. Verbeelding (individueel of per groepje)
C. Taaluiting (individueel of per groepje)

2. Bespreking
Bespreek de opdrachten klassikaal.

3b. Verwerkingsles: Presentatie eigen
pelgrimstocht
Tijdsduur: 1 of meerdere lesuren
Locatie: school
Verzamel met de leerlingen alle
levensvragen, pelgrimspassen,
reisverslagen, verkeersborden, spreuken,
foto’s, filmpjes, geluidsopnamen,
interviews, pelgrimsattributen, collages,
songteksten en gedichten.
Laat er per leerling of per groepje een
presentatie van maken en dezen om
beurten aan de rest van de klas
presenteren.
Of maak er als klas een tentoonstelling van en vraag eventueel schoolgenoten, docenten
en/of vrienden om te komen kijken.
Hebben de leerlingen hun pelgrimstocht voltooid? Dan kunt u hen een compostela
(certificaat) uitreiken dat u in het museum, net als de pelgrimspas, gratis heeft kunnen
verkrijgen. Déze pelgrimstocht is voltooid. Maar het leven als pelgrimsreis nog niet ten
einde…
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1a. Werkblad 1

Mijn levensvragen zijn: (schrijf er minimaal 5 op)
1.
……………………………………………………………………………………………………………
2.
……………………………………………………………………………………………………………
3.
……………………………………………………………………………………………………………
4.
……………………………………………………………………………………………………………
5.
……………………………………………………………………………………………………………
6.
……………………………………………………………………………………………………………
Omcirkel na de bespreking het nummer van de vraag die jouw het meest
bezighoudt.
Dit wordt de vraag waar jij tijdens deze lessenserie mee op pelgrimsreis gaat.
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1a. Werkblad 2
Vragen bij het filmpje van Niki:
1a. Waarom maakte Niki een pelgrimstocht (wat
was zijn ‘levensvraag’)?
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
1b. Wat liet hij achter?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2a. Wat nam hij mee op zijn reis?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2b. Wat kwam hij tegen onderweg?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3. Wat ontdekte hij over zichzelf (welk antwoord vond hij op zijn ‘levensvraag’?)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Vragen bij het filmpje van Martijn:
1a. Waarom maakte Martijn een
pelgrimstocht (wat was zijn ‘levensvraag’)?
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
1b. Wat liet hij achter?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2a. Wat nam hij mee op zijn reis?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2b. Wat kwam hij tegen onderweg?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3. Wat ontdekte hij over zichzelf (welk antwoord vond hij op zijn ‘levensvraag’?)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Beantwoord in het schema de onderstaande vragen over de drie filmpjes:
Islamitische
pelgrimstocht Hadj
naar Mekka, SaoediSaoediArabië

Hindoe pelgrimspelgrimstocht naar rivier de
Ganges, India

Boeddhistische
pelgrimstocht op het
eiland Shikoku,
Japan

1. Waarom gaan
pelgrims naar deze
plek?

2. Wat is in deze
pelgrimstocht het
belangrijkst: de
reis of het
einddoel?
3. Wat levert deze
tocht de pelgrim
op?

Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten tussen de antwoorden op de vragen
1, 2 en 3 bij de vijf filmpjes?
Verschillen
1.

Overeenkomsten

2.

3.
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1a. Werkblad 3
Leerlijn A. Handeling
Jullie gaan virtueel op pelgrimstocht.
Vertel elkaar jullie levensvraag.

Bespreek met elkaar de volgende vragen:
-

-

Waar zou je heen gaan als je kon kiezen tussen
Santiago de Compostela in Noord-Spanje,
Mekka in Saoedi-Arabië, rivier de Ganges in India, het eiland Shikoku in Japan
of een andere plaats?
Waarom ga je naar die plek?
Hoe ga je: te voet, met de fiets of te paard?
Ga je alleen of juist met iemand samen?
Wat neem je zeker mee?
Wat neem je niet mee?
Waar kijk je naar uit?
Waar zie je tegenop?

Noteer je antwoorden in je reisverslag.
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1a. Werkblad 3
Leerlijn B. Verbeelding
Stel je voor dat je een pelgrimstocht gaat maken naar Santiago de Compostela. Je
vertrekt vanuit Nederland en moet bijna drieduizend kilometer lopen.
Opdracht 1: Maak een lijst van tien positieve dingen, dingen die mee kunnen
zitten op je pelgrimstocht.
Opdracht 2: Maak ook een lijst met tien negatieve dingen, dingen die tegen
kunnen zitten op je pelgrimstocht.
Opdracht 3: Bespreek met elkaar hoe je om zou gaan met deze dingen die mee en
tegen kunnen zitten. Welke eigenschappen komen je hierbij van pas?
Schrijf dit in je reisverslag.
Opdracht 4: Kies van de dingen die mee en tegen kunnen zitten elk een uit.
Ontwerp voor elk een verkeersbord om andere pelgrims hierop attent
te maken. Schrijf, plak en/of voeg dit bij je reisverslag.

Opdracht 5: Bespreek met elkaar of je een mooi verkeersbord ‘kunst’ kunt
noemen. Waarom wel? Waarom niet?

Kijk uit voor overstekende ouderen!

De volgende afrit leidt tot verandering!

24

1a. Werkblad 3
Leerlijn C. Taaluiting
Opdracht 1: Schrijf een afscheidsbrief op het speciale briefpapier.
Je gaat met je levensvraag op pelgrimstocht en moet of wilt daarom een en ander
achterlaten.
Maak een keuze van wie of wat je afscheid neemt:
Ik neem afscheid van:
-

een persoon, namelijk…
van een situatie waarin ik nu verkeer, namelijk…
van een eigenschap van mezelf, namelijk…

Vertel in je brief aan die persoon, situatie of eigenschap, waarom je van hem, haar
of er afscheid van neemt.
Let op: Neem de brief de volgende les mee naar het museum.

Opdracht 2: Schrijf een spreuk op een
papiertje.
Wat wens jij jezelf toe op je
pelgrimstocht? Schrijf dit anoniem op
een papiertje, dus schrijf je naam of je
school er niet onder.
Let op: Neem ook deze spreuk de
volgende les mee naar het museum.
Schrijf je spreuk ook in je reisverslag.
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1b. Thuisopdracht
Leerlijn A. Handeling

Opdracht: interview een docent op school.

Vertel hem of haar over dit lesproject.
Vraag deze persoon:
-

Of hij of zij wel eens op bedevaart of pelgrimstocht is geweest?
Zo ja, waarheen en waarom?
Ervaart hij of zij het eigen leven als pelgrimsreis?
Wat vindt deze docent belangrijk in het leven?
Wat inspireert deze docent in zijn of haar leven?

Noteer de antwoorden in je reisverslag.
Welke antwoorden van deze docent helpen jou bij het vinden van een antwoord op
je eigen levensvraag? Onderstreep deze.
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1b. Thuisopdracht
Leerlijn B. Verbeelding

Opdracht: lees je levensvraag nog eens voor jezelf op.
Zap nu een avond lang langs programma’s, series en films op tv of internet en kijk
welke antwoorden je daar voor jezelf hoort en ziet.
Schrijf deze tussendoor in je reisverslag met de datum, tijd en wat je op dat
moment kijkt erbij.
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1b. Thuisopdracht les 1
Leerlijn C. Taaluiting

Opdracht: lees je levensvraag nog eens voor jezelf op.
Surf nu een avond lang over internet en zoek sites, artikelen en blogs die over je
levensvraag gaan. Kijk welke antwoorden je daar voor jezelf tegenkomt.
Schrijf deze tussendoor in je reisverslag met de datum, tijd en de url erbij.
Het hoeft niet per se van internet te zijn, het mogen ook fragmenten uit een boek, krant,
tijdschriften en/of songteksten zijn die je aanspreken.
Schrijf er ook hier bij waar je het vandaan hebt.
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2a. Museumregels
1. Berg je jas en tas op in de garderobe, in een kluisje of in de
bagagekooi
2. Zet je mobiel uit
3. Praat en loop rustig
4. Schrijf altijd met potlood op een onderlegger
5. Raak geen kunstwerken aan en leun niet op vitrines
6. Bezorg andere museumbezoekers geen overlast
7. Eet of drink niet in het museum
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2a. Museumopdracht
Je hebt nu 20 minuten de tijd voor de volgende vragen. Houd goed de tijd in de
gaten en wees op tijd op de afgesproken plaats.

Opdracht 1: lees je levensvraag nog eens voor jezelf op.

Opdracht 2: loop naar de tweede zaal en post je afscheidsbrief in de rode
brievenbus. Schrijf in je reisverslag wat dit met je doet.
 Heb je op school geen brief geschreven, pak dan een luchtpostbrief van het
tafeltje. Schrijf alsnog een korte afscheidsbrief.
 Stempel je pelgrimspaspoort.

Opdracht 3: loop door de tentoonstelling. Welke schilderijen, beelden, voorwerpen
spreken je aan? Omschrijf deze in je reisverslag en vertel waarom ze je
aanspreken.
Opdracht 4: vraag een van de aanwezige gastpelgrims naar zijn of haar verhaal.
Hoe helpt dit verhaal je bij het vinden van een antwoord op je eigen levensvraag?
Schrijf dit in je reisverslag.
Opdracht 5: loop naar het einde van de tentoonstelling en laat je ‘spreuk’ achter
tussen de stenen.
Heb je op school geen spreuk opgeschreven, pak dan een briefje uit het witte
kastje en schrijf alsnog een mooie spreuk op voor jezelf. Hang die op of stop die
tussen de stenen. Je kunt ook een spreuk op de muur schrijven.
 Stempel je pelgrimspaspoort.

 De overige stempels in het museum vind je op de houten pelgrimstafel in de
serre van het restaurant en in het pelgrimshuisje buiten.
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2b. Spelregels Pelgrimstocht
1. Herhaal voordat je op weg gaat voor jezelf je eigen levensvraag en houd deze
onderweg in je achterhoofd.
2. Per groepje krijg je een houten kistje met opdrachtkaartjes, maar ieder moet
de opdrachten doen en het antwoord voor zichzelf in het eigen reisverslag
opschrijven.
3. Kom je elkaar tegen onderweg, dan mag je even kletsen, maar ga daarna
weer ieder een andere kant op.
4. De dobbelsteen vertelt waar je heen moet.
5. Gooi de dobbelsteen en kijk op het ‘kompas’-kaartje welke richting je op
moet lopen
6. Wil je een andere richting op gooi dan nog een keer.
7. Maak onderweg alle vragen en opdrachten. Er is geen volgorde. Je bepaalt
zelf wanneer je welke vraag beantwoord.
8. Je zult opdrachten tegenkomen die misschien eng zijn. Probeer ze toch te
doen. Gaat het niet, schrijf dan op waarom het je niet lukt.
9. Lukt het niet om een vraag te beantwoorden, bijvoorbeeld omdat je een
winkel binnenmoet en er is geen winkel, bewaar hem dan voor later.
10. Maak onderweg aantekeningen, foto’s, filmpjes en/of geluidsopnames.
11. Laat je pelgrimspas stempelen of ondertekenen door de mensen die je
spreekt en in de winkel, café of restaurant waar je binnen bent geweest.
12. Kom op tijd terug.
Bedenk dat je voor even zelf een pelgrim bent en gedraag je er ook naar:
-

Help elkaar onderweg
Respecteer andere mensen en de natuur onderweg
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3a. (Thuis)opdracht
Leerlijn A. Handeling

Verzamel attributen (voorwerpen, kledingstukken, afbeeldingen enz.) die jouw
pelgrimstocht verbeelden.

Neem ze de laatste les mee.
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3a. (Thuis)opdracht
Leerlijn B. Verbeelding
Net zoals straten in de stad hebben de pelgrimsroutes naar Santiago de
Compostela verschillende namen. Ze zijn vernoemd naar het land waar ze
doorheen of waar ze vandaan komen (bijv. camino francès: de weg van de Franken
(=Fransen) of welke twee plekken ze verbinden (bijv. camino de Fisterra – Muxía :
de weg van Finisterra naar Muxía).
Hoe zou jij de route van de pelgrimstocht die je afgelopen lessen hebt afgelegd, de
weg naar jouw einddoel, de reis naar het antwoord op je levensvraag noemen?
Mijn tocht noem ik: De weg
van...........................................................................................................
Dit wordt de titel van je kunstwerk. Maak een collage over hoe jij jezelf ziet als
pelgrim. Het mag een papieren collage zijn, maar ook een powerpointpresentatie.
Gebruik daarbij je aantekeningen, foto’s, filmpjes enz. die je gemaakt hebt tijdens
je pelgrimstocht.
Neem je collage de laatste les mee.
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3a. (Thuis)opdracht
Leerlijn C. Taaluiting
Muziek kan je helpen of inspireren op je pelgrimstocht. Verschillende muzikanten
hebben ook een nummer geschreven over lopen, pelgrimeren, reizen.
Kies een van de volgende 3 songteksten.
Neem een of meerdere zinnen die je mooi vindt uit de songtekst die je hebt
gekozen en maak er een nieuwe songtekst, gedicht of rap mee.
Als je muzikaal bent kun je er muziek bij componeren.
Neem de tekst (en eventueel melodie) mee naar de laatste les.

Vandaag Ben Ik Gaan Lopen (Acda & De Munnik)
Vandaag ben ik gaan lopen
Ik was het maanden al van plan
Maar pas toen iedereen gezegd had, dat
het niet kon,
Ging ik lopen
Kijk me lopen toch
Hier loop ik dan
Vandaag ben ik gaan lopen
Ik heb de meningen geteld
En heb bedacht dat het niets uit maakt
Ook als men niks vindt, wordt zelfs dat
nog als een mening je verteld
Vandaag ben ik gaan lopen
En waar ik loop
Is van nu af aan een weg
Vandaag ben ik gaan lopen
Ik maak me klein bij elk geluid
Ik ben veel banger dan ik was,
Toen ik nog stil stond
Mag zo wezen
Maar ik kom eindelijk, ik kom eindelijk
vooruit

Vandaag ben ik gaan lopen
En waar ik loop, is van nu af aan
een weg
Kijk me lopen, zeven sloten
Hoogste bergen, andersom
Ik ben hoe dan ook gaan lopen
Ik zie wel waar ik kom
Diepe dalen, mooie paden
Ik glim bij wat ik zachtjes haast
onhoorbaar fluisterend zegt
Waar ik gelopen heb, is van nu af
aan van een weg
Vandaag ben ik gaan lopen
Omdat dat is wat ik wou
Heb geen idee waarom men zei
dat het niet kon
Zeg liever ga maar, dat is leuk
En moet je doen
Want kijk me lachen, man
Hier loop ik nou
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Pilgrim (Enya)
Pilgrim, how you journey
On the road you chose
To find out why the winds die
And where the stories go.

Will you find the answer
In all you say and do?
Will you find the answer
In you?

All days come from one day
That much you must know,
You cannot change what's over
But only where you go.

Each heart is a pilgrim,
Each one wants to know
The reason why the winds die
And where the stories go.

One way leads to diamonds,
One way leads to gold,
Another leads you only
To everything you're told.

Pilgrim, in your journey
You may travel far,
For pilgrim it's a long way
To find out who you are...

In your heart you wonder
Which of these is true;
The road that leads to nowhere,
The road that leads to you.

Pilgrim, it's a long way
To find out who you are...
Pilgrim, it's a long way
To find out who you are...

Blijven reizen (Elly en Rikkert)
Ik heb gereisd met dromers en dichters
Naar een onbekend station
En met zigeunermuzikanten
Gezworven in de zon
Ik heb gedwaald met de fantasten
Door een stad die niet bestaat
Waar een schaduw stond te wachten
Aan het einde van de straat
Ik heb het landschap zien veranderen
Langs de wegen die ik ging
En geprobeerd het licht te vangen
In de woorden die ik zing
Ik heb de hoogste berg beklommen
En gezien hoe klein ik was
Ik ben gevallen voor de liefde
En verrezen uit mijn as
refrein:
Altijd zal ik blijven reizen
Altijd zal ik blijven reizen
Want ik hoor muziek van een
bruiloftsfeest

Iets van mij zal achterblijven
Iets van mij zal achterblijven
Niet meer dan een schim
Van wie ik ben geweest
Niet meer dan een schim
Ik las de vraag waarop geen antwoord is
In de ogen van een kind
Ik heb geworsteld en gebeden
Verraden en bemind
En was ik ooit mezelf verloren
Vond ik kracht om op te staan
Ik ben telkens weer geboren
Om opnieuw op weg te gaan
refrein
Ik ben gestoken door de angel
Van verdriet en eenzaamheid
Ik ben gedragen door een engel
In het heetste van de strijd
Totdat ik thuiskwam met verhalen
Van een dag van duizend jaar
Met de kleuren en de geur
Van verre landen in mijn haar
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