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De erfgenaam van de 
eerste wandelaar 

De man die Nederland aan het wandelen krijgt is een negentiende- 

eeuwse dominee, Jacobus Craandijk. Flip van Doorn is zijn geestelijk 

 erfgenaam en schreef een boek over hem: De eerste wandelaar. Op Pad 

spreekt Van Doorn over zijn boek en zijn held. Natuurlijk tijdens het 

 maken van een fi jne wandeling.

TEKST: MARJOLEIN VAN ROTTERDAM

‘Waar ik me weleens over verbaas’, zegt 

Flip van Doorn ergens halverwege het 

rondje Beetsterzwaag, is de opmerking dat 

iets ‘on-Nederlands’ mooi is. Als je alles 

wat on-Nederlands is bij elkaar zet, krijg je 

Nederland! Nederland is ongeloofl ijk mooi 

en divers. Mensen kennen soms wel elke 

kroeg op Kreta, maar hun eigen land nau-

welijks. Jacobus Craandijk had trouwens 

hetzelfde ongenoegen. Honderdveertig 

jaar geleden al schrijft hij: ‘In den vreemde 

zijn meer Nederlanders in Zwitserland 

 geweest dan in Drenthe, en menigeen, die 

in Parijs perfect den weg weet, is een 

vreemdeling in Limburg of in Zeeland’.’ 

We lopen op heilige grond. Daar waar ‘de 

wandelende dominee’ ook gelopen heeft. 

Een wandeling langs buitenplaatsen en 

‘hoogopgaand hout’, over zandgronden en 

heidevelden, ‘typisch van die landschappen 

die Craandijk mooi vindt.’ In Friesland, om-

dat Flip in Friesland woont, maar het is een 

on-Fries rondje. Rond Beetsterzwaag zijn 

nauwelijks meren, koeien en weilanden te 

vinden. Voor mij een ontdekking. Voor wie 

‘Wandelingen door Nederland met pen en 

potlood’  gelezen heeft een weet. 

Zwerven, ontdekken, lopen

Acht boeken schrijft Craandijk over zijn 

wandelingen, in totaal ruim negentig toch-

ten. Het zijn koS  etafelboeken met enthou-

siasmerende teksten en fraaie  litho’s van 

zijn vaste tekenaar Piet Schipperus. Zeven 

delen Wandelingen door Nederland met 

pen en potlood, één deel Nieuwe wandelin-

gen door Nederland. Hij maakt zijn wande-

lingen tussen 1874 en 1888. Met de boeken 

heeft Craandijk twee doelen voor ogen. 

Mensen laten zien hoe mooi hun land is, én 
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ze naar buiten krijgen. ‘In het buitenland is 

het de natuur in trekken dan al langer in 

zwang. In Nederland nog niet. Craandijk is 

de allereerste langeafstandswandelaar’, 

zegt Van Doorn. ‘Hij houdt van zwerven, 

dingen ontdekken, eindeloos lopen. 

 Wandelen van zonsopgang tot zonsonder-

gang vindt hij het mooiste wat er is. Zijn 

lezers (nog) niet. Ze kopen zijn boeken niet 

om ze als gids te gebruiken. Maar hij 

schrijft zo aanstekelijk dat ze het zelf willen 

zien en beleven.’ 

In Craandijks spoor

Voor Van Doorn zelf geldt dat evengoed. 

Hij leest alles, smult en gaat op onderzoek. 

‘Eerst zocht ik uit waar Craandijk precies 

wandelde. Hij maakte nooit nauwkeurige 

routebeschrijvingen dus dat was een beet-

je puzzelen. Vervolgens heb ik de oude 

kaarten met de daarop ingetekende wan-

delingen naast kaarten van nu gelegd. Je 

ziet snel genoeg waar nu asfalt ligt. Soms 

schrok ik. Van de eerste wandeling, bij 

 Beverwijk, is niets meer te maken! Gelukkig 

bleek er aan de andere kant veel te zijn dat 

‘IK BEKEN DAT IK VAAK  
TEGEN HEM PRAAT’

MEER CRAANDIJK 
Behalve De Eerste Wandelaar schreef Flip van Doorn ook een wandel-

gidsje, Een kloeken dagmarsch, met elf van Craandijks tochten, waar 

nodig aangepast. Uitgegeven door Gegarandeerd Onregelmatig. 

 Daarnaast maakte hij voor Trouw een feuilleton over de dominee, nog 

te lezen op de speciale website www.jacobuscraandijk.nl. Hier vind je 

ook informatie over lezingen die Flip geeft.   

nog wél mooi is. Soms verrassend mooi. Ik 

dacht dat ik Nederland goed kende, maar 

heb toch nieuwe plekken ontdekt. Op de 

wandeling van Rijswijk naar Voorburg 

 bijvoorbeeld. In die stedelijke jungle kun je 

nog steeds in Craandijks voetspoor wande-

len. Door de oude kern van Rijswijk, langs 

de Vliet, langs de landgoederen. Elders 

klopt hij nog preciezer. Zou je Craandijk 

loslaten in de binnenstad van Breda, dan 

zou hij alles nog hetzelfde kunnen beschrij-

ven. En er is zelfs een NS-wandeling die 

precies de route van Craandijk volgt, die 

van Goor naar Delden.’ 

Voor een wandelaar van nu, met wensen 

van nu, is volgens Van Doorn driekwart van 

zijn beschrijvingen zo te gebruiken. ‘Je 

moet alleen soms even door de rommel 

heen. In Craandijks tijd had Nederland zo’n 

4 tot 5 miljoen inwoners. Nu 17 miljoen. 

Plaatsen als Hilversum en Drachten, waar ik 

een beetje op afgeef in het boek, zijn hier-

door onherstelbaar veranderd. Maar zodra 

je Hilversum uitloopt, is het weer net als 

toen. Bij ’s Graveland heb je een schitte-

rend wandelgebied. Even mooi als in de 

dagen van Craandijk, maar veel toeganke-

lijker. In Craandijks tijd was het allemaal 

privébezit. Alle schoonheid bleef achter de 

hekken. Nu is bijna alles van Natuurmonu-

menten, en opengesteld. Er zijn dus ook 

dingen ten goede gekeerd.’ 

Volgens Flip van Doorn moeten we Jaco-

bus Craandijk daar dankbaar voor zijn. ‘Hij 

en zijn tijdgenoten hebben het besef ge-

kweekt van de schoonheid van de natuur. 

Hierdoor gaan steeds meer mensen wan-

delen en zijn organisaties als Natuurmonu-

menten opgericht. Die zorgden ervoor dat 

de landschappen intact blijven. Soms is het 

aantoonbaar dat ze anders op de schop 

zouden zijn gegaan.’ 

Scharnierpunt 

Dat Craandijk door het hele land wandelt, 

komt ook doordat dat in zijn tijd voor het 

eerst kan. Het land wordt in een rap tempo 

ontsloten. Nederland is laat met zijn indus-

trialisering, maar als het begint, gaat het 
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snel. ‘Nederland wordt in korte tijd van 

laatste restje Middeleeuwen de moderne 

tijd in gekatapulteerd. In Craandijks tijd zijn 

enorm veel spoorlijnen aangelegd.’ De 

wandelende dominee maakt er dankbaar 

gebruik van. ‘Eigenlijk is hij de eerste die 

NS-wandelingen maakt’, zegt Van Doorn.   

De dominee leeft op een scharnierpunt in 

de geschiedenis. En is zich daarvan be-

wust. ‘Hij doet er verslag van. Soms opge-

togen, soms droevig over wat er verdwijnt. 

Hij balanceert tussen vooruitgangsgeloof 

en treuren om wat er allemaal verdwijnt.’ 

Van Doorn herkent de spagaat. ‘Ik heb dat 

zelf ook. Aan de ene kant denk ik dat het 

verdwijnen van de natuur en wandelpaad-

jes moet stoppen. Omdat er al zoveel weg 

is. Maar ik heb geen talent voor nostalgie. 

Dat was ook niet de drijfveer dit boek te 

maken. Ik heb het uit liefde voor de 

schoonheid van Nederland gemaakt, en 

omdat het mooi is die twee tijdperken 

naast elkaar te leggen. Ik ben heel vaak 

verbaasd geweest dat dingen die speelden 

in zijn tijd ook onze gemoederen bezig-

houden.’ 

Vrienden 

Steeds vaker denk ik het. Wat lijken die 

twee op elkaar! Flip van Doorn knikt. ‘We 

DE ROOIE DOMINEE
Jacobus Craandijk (1834-1912) stond 

behalve als de Wandelende Dominee 

ook bekend als De Rooie Dominee. Hij 

was een bescheiden, sociaalvoelend 

mens die zich ook bekommerde om 

 gevangenen. 
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IK VOEL HEM! 
Op een zandpad vlakbij Beetsterzwaag 

roept de hedendaagse schrijver ineens 

‘Ja! Hier voel ik hem!’ We zijn dan vlak 

bij het Witte Huis, een etablissement 

waar de dominee ook kwam. Bij een 

huis aan het pad staat een boekenweg-

geefhuisje. Vast geen toeval dat daar 

een bijbel in staat…

zijn uit hetzelfde hout gesneden. Mijn lieve-

lingscitaat is ‘En verkiest gij te wandelen, 

nu ja, dan kunt gij overal komen.’ Dat heb 

ik ook. Net als Craandijk ervaar ik een 

enorme vrijheid als ik wandel en vaak voel 

ik hem dan heel dicht bij me. Misschien 

komt dat ook door mijn werkwijze. Als ik 

ergens ga wandelen, lees ik eerst zijn 

 verslag en onderweg probeer ik te zien en 

te beleven wat hij ook zag en beleefde. Als 

dat gebeurt, maakt het ineens niet meer uit 

dat het 140 jaar later is. Dat is wel een sen-

satie hoor, als dat je overkomt. Je bént dan 

even in Craandijks tijd. Ik kijk nog steeds 

een beetje tegen hem op, dus ik zeg dan 

niet ‘Hé Co, wat een gaaf land hebben we 

hè?’ Ik zal hem nóóit Co noemen. Een tante 

van mijn vriendin wees me erop dat ik mis-

schien wel te veel respect heb. Ze zei: ‘Jul-

lie hadden vrienden kunnen zijn. Toen hij 

die boeken schreef was hij even oud als jij 

en had ook drie kinderen. Je moet naast 

hem gaan wandelen!’ Toen ik aan het boek 

begon heb ik hem daarom van zijn voet-

stuk afgehaald. Schoorvoetend noem ik 

hem nu collega. Hadden wij in dezelfde tijd 

geleefd, dan hadden we het goed met 

 elkaar kunnen vinden. Ja, dat durf ik wel te 

zeggen. Ik heb hem zo goed leren kennen... 

In het boek leidt dat zelfs tot een ontmoe-

ting met de dominee. Dat is aangedikt 

 natuurlijk, maar het voelde echt zo. Ik 

 beken dat ik vaak tegen hem praat.’

De eerste wandelaar, in de voetsporen van 

een wandelende dominee, uitg. Thomas 

Rap (verschijning april 2017).
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