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OVER DE AUTEUR
Iets over jezelf schrijven is bepaald gênant. Daarom maar een
review van LinkedIn geplukt. Dan staat er in ieder geval iets.

ff

ff

Rokus Loopik is a non-conformist social psychiatric nurse
and current leader of ‘Learning Expeditions’, going places
and projects worldwide striving for a life for the homeless
that is not di erent to ours.
My travel with him and several other Norwegian en Dutch
mental health professionals, scientists and policy makers in
January 2011 to Homelessness Services in New York City has
made a deep impression on me and the other expedition
members. It was clear Rokus keeps in friendly touch with the
sta of all Homelessness Services in New York City, and that

he was totally in control. The expedition was remarkably
well-organized, making it one big moment of clarity with still
unexpected opportunities to work with and learn from the
most advanced projects in Mental Health, Outreach and
Housing First in New York City. Rokus is a man who lives by
Nietzsche’s rule: all truly great thoughts are conceived by
walking. Thanks Rokus! Hans Pijp, psychiater.
Sinds 1 juni voeg ik daar dan etsen aan toe. Tijdens het
stoempen komen er ook allerlei jne gedachten op.
Rokus Loopik
Wenckenbachweg 144
Amsterdam
www.rokusloopik.com
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Vorig jaar was ik zo onder de indruk van Ilja Leonard
Pfeiffer in het VPRO-programma Zomergasten. Bijna aan
het einde van de boeiende avond rolden onderstaande
woorden uit zijn mond. Daarom maak ik deze tocht. Voor
het Goede Doel. Voor dakloze mensen. Voor Paul. Voor
Mooi Uitzicht. Voor de Socialrun.

INLEIDING
'Misschien is het verstandig, als er zoiets in je opkomt,
om eerst dat idee eens een tijdje te laten rijpen voordat je
het wereldkundig maakt', zei een collega tegen mij.
Er kwam even geen weerwoord in mij op. Hij heeft er
een goede kijk op. Op hoe ik in elkaar zit.
Evengoed. Het lopen van een marathon is er nooit van
gekomen, terwijl dat een diep gekoesterde wens was. Die
droom kwam op een te late leeftijd opzetten. Toen wilden
mijn knieën al niet meer meedoen. Nu, op mijn 63ste
levensjaar heb ik de meeste dromen die ik had
verwezenlijkt. Ik knijp mijzelf elke ochtend in mijn arm,
overziend wat er van mij en mijn geliefden geworden is.
We are the fortunate ones. Met ons gaat het altijd goed,
ook als het slecht gaat.
Mijn werkzame bestaan heb ik vooral in het teken van
het helpen van anderen laten staan. En daar ga ik ook niet
meer mee stoppen trouwens. Vandaar die nieuwe droom,
dat statement, dat krankzinnige plan om naar Santiago de
Compostela te etsen. In 35 dagen ruim 2300 km etsen.
Op een elektrische ets, dat dan weer wel. Want mijn
knieën moeten nog een tijdje mee.
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Heel blij, met de Socialrun als mijn hoofdsponsor.
Omdat die organisatie synoniem is aan het aangaan van
uitdagingen en de inclusie van iedereen. Werken aan een
Wereld die werkt voor iedereen.

Onderweg maak ik stops bij bijzondere mensen,
bijzondere projecten en instellingen. Daar doe ik verslag
van via on- en of ine beeld en geluid.
Last but not least, schrijf ik er ook nog eens een boek
over. Waarvan acte.
Op mijn pro el is de route van de Socialrun 2021
weergegeven, 555 kilometer. Dat betekent dat ik in die 35
dagen 4,5 keer die afstand ga overbruggen. Als ik dat
traject 3 keer heb afgelegd en die kilometers worden
gesponsord, zo leerde ik vandaag van Nienke, dan kleurt
die rode lijn GOUD. Dat is mijn eerste doel.
Ik hoop elke week ongeveer 500km te kunnen etsen. Ik
hoop ook dat elke kilometer van die 2300 kilometers door
sponsoren ondersteund gaat worden. Want het geld, dat
gaat naar het goede doel. Omdat de Socialrun elk jaar
weer nieuwe initiatieven ondersteunt. Hoe mooi is dat?!
Het geld komt uiteindelijk weer bij jou of jouw instelling
terug. Zo is de cirkel rond. #meedoeniswinnen
Nu nog even dat 'rondje' etsen. Ik vertrek op 1 juni
2021 uit Amsterdam en hoop op 10juli in Santiago de
Compostela aan te komen.
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Wish me luck.

1.

DE VOORBEREIDING

E

fi

fi

fi

fi

n dan te bedenken dat ik op 1 april 2021 op de ets
zou stappen. Niemand had ooit gedacht dat we ooit
in deze situatie terecht zouden komen. De C-fucker,
dat maak je alleen maar mee in slechte lms. En
toch zitten we er nog steeds middenin. Het is 10 april 2021
en het sneeuwt buiten. Echt. Het sneeuwt.
Blij dat ik nog thuis ben en niet alleen omwille van die
weerbarstige weergoden. Komende woensdag krijg ik via
de huisarts mijn eerste Astra-Zenica Life Saver. Die had ik
mooi misgelopen als ik op 1 april was vertrokken. Mijn
tweede prik is einde juni gepland. Er is dus wat werk te
verrichten woensdag, want ik heb die prik toch echt einde
mei nodig om op 1 juni te kunnen vertrekken. En dan maar
duimen dat Frankrijk voor die datum van het slot gaat.
Ik gok er op dat ze een Socialrun- etser ook met rust
zullen laten. Alles voor de goede zaak.
Ik wil echt op 1 juni vertrekken. Wat een jaar is het
geweest. Vanochtend bedacht ik mij dat mijn reis naar
Santiago ook in het teken staat van al die mensen die door
het virus getroffen zijn. Ook voor die mensen ets ik naar
Santiago. Voor Rik van Laeken uit Gent, België, die
maandenlang in het ziekenhuis lag.

Sinds 15 maart 2020 heb ik ettelijke geplande events
vooruit moeten schuiven. De vertrekdatum van de
studiereizen naar Amerika en Zweden heb ik 3x uitgesteld
en opnieuw geboekt. Nu geen uitstel meer. Geen nieuwe
lock downs. De wereld moet weer open!
Ik heb uitgekeken naar een reis waarvan ik voorhand
weet dat ik daar onderweg spijt van ga krijgen. Ik heb nog
nooit zoveel zin gehad om 35 nachten opgevouwen in een
tentje te gaan liggen op een slaapmat die mijn gewicht
waarschijnlijk maar met moeite kan dragen. Elke avond
voordat ik in slaap val zie ik mijzelf op een lommerrijke
camping op een gasbrandertje een éénpansmaaltijd
bereiden. Had je mij dat beeld geschetst voor 15 maart
2020, dan had ik je liefdevol uitgelachen. Rik citeerde
recent een uitspraak van Joop Zoetemelk: de Tour win je in
je hoofd. En inderdaad, ik ben al ettelijke malen Santiago
de Compostela in ge etst. Back to Basics. Soms heb je er
een virus voor nodig om je terug te brengen naar de
essentie van jouw bestaan. Geen opsmuk meer, geen bezit,
geen overtollige en nodeloze balast. Ik wil nederigheid,
puur natuur en vooral geen overdaad meer. Als ik één les
geleerd heb van dat virus, dan zou het die les kunnen zijn.
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Dus ja, ik ben er klaar voor. Voor 35 dagen
contemplatie, op reis naar verre horizonten, ontmoetingen
met vreemdelingen, campings aan de Atlantische kust,
heuvels met een ink stijgingspercentage,
éénpansmaaltijden, een koude 0.0 aan het einde van de
dag, dodelijk vermoeid in slaap vallen en weer opstaan bij
het eerste ochtendgloren. Ik slaap al levenslang
betrekkelijk kort: zo’n 6 uur per nacht, dus het moet
mogelijk zijn om die 100KM per dag te halen.

DAY ONE - AMSTERDAM - SANTIAGO
Op 1 juni 2021 was het dan eindelijk zover. Wat zou ik
zijn zonder mijn lieve vrouw Marie-Anne? We zijn al meer
dan 30 jaar bij elkaar en ik hoop dat we er nog even zoveel
jaren aan vast mogen knopen. Zij steunt mij in alles wat ik
bedenk en onderneem. En samen hebben we al zoveel
dromen waargemaakt. In september neemt zij afscheid van
het bedrijf dat zij zelf heeft opgezet: Theaterzaken
ViaRudolphi.
Dan is voor ons de tijd gekomen om andere dromen
waar te gaan maken. We gaan elkaar bijvoorbeeld
ontmoeten in Santiago de Compostela. Want als ik mijn
laatste twee weken van die 35 dagen inga, dan loopt zij
vanuit Porto naar Santiago. 25 kilometer per dag. Met een
lekker zonnetje op haar hoofd. Dan sluiten we elkaar in de
armen op dat plein voor die machtige kathedraal.
En n. Natuurlijk vroeg ik mij ook af waarom ik deze
helse tocht wil gaan maken?! 35 dagen van huis en haard.
En dat terwijl we al zolang met elkaar zijn, in the sweet
con nement of our family. Het was een angstig jaar voor
iedereen. En daarnaast was het een jaar vol contemplatie
en verbinding met geliefde en vrienden. Dat is de andere
kant van deze crisis. Er was ook veel te leren.
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Op deze dag mocht ik een nachtje in huize Gras slapen.
Montfoort is the place to be. Lizette kookte een echt

wielrennersdiner voor ons. Pasta and lots of Carbs! En we
hadden betekenisvolle gesprekken op hun tuinterras.
Tussendoor belde Paul vanuit de Penitentiaire Inrichting
in Zaanstad. Als je wilt weten wie Paul is, dat doe je er goed
aan te beginnen bij de ontmoeting die hij met Marnix Geus
had, ergens in die groteske koude in februari 2021. Sinds
die ontmoeting hebben we Paul met een klein team
‘geadopteerd’. Als Paul vrijkomt, op 3 september, dan kan
hij meteen naar een eigen woning. Van C3 Living.
Voorwaar een resultaat van de Bovenste Plank. Ergens in
oktober van dit jaar zal de Stichting Hoe is het nu eigenlijk
met Paul?! het levenslicht zien. Elk kwartaal gaan we het
leven van 1 dakloze persoon redden. We formeren er een
team omheen en we gaan die persoon binnen een
tijdsbestek van drie maanden aan een woning helpen. En
dat dan in elk kwartaal. We kunnen niet wachten.
Maar eerst is Paul aan de beurt. (Check deze link als je
dat bijzondere verhaal van Marnix en Paul wilt lezen.)

DAY TWO - AMSTERDAM - SANTIAGO
Na een heerlijke avond in de tuin van de familie Gras in
Montfoort, alsook een goede nachtrust (ik viel met mijn
computer in mijn handen in slaap), toog ik vandaag voor
mijn eerste 100km-dag naar Bergen op Zoom.
Frank, Nienke, Anne en Carlijn namen op ludieke wijze
afscheid in Montfoort. Meer nieuws en beelden verschijnen
via de Socialrun-kanalen.

Vanavond slaap ik in de Nachtopvang van WijZijn Traverse.
En dan word je hartelijk ontvangen door drie enthousiaste
medewerkers, een shared meal en goede gesprekken over
communicatie.
1. Draai alles om. Als een Housing First Deelnemer 3
kamers in zijn juist verworven woning onderverhuurt, geef
hem dan een baan in de Maatschappelijke Opvang.
Iemand die zoiets succesvol doet heeft geweldige skills.
2. Bied je verontschuldigingen aan voor wat je gaat zeggen
als je een minder leuke mededeling hebt. Pak het liefdevol
aan.
3. Agree to Disagree and stay best co-workers. Prijs
mensen om wat ze doen en wie ze zijn. Complimenten
wennen snel. Negatieve feedback nooit.
Morgen naar Are We Europe in Brussel. Een club jonge
journalisten die werken aan een Verenigd Europa. 85K to
go. Piece of Cake.
#wijzijntraverse #samir #nasser #soumaya #impekt
#awe #areweeurope #brusselsbynight

DAY THREE - AMSTERDAM - SANTIAGO
Day 3 Amsterdam-Santiago. De weg naar Brussel was
bumpy. En dan doel ik op de slechte etspaden of het
gebrek er aan. Een echt mooie rit was het niet, maar what
the heck, beter nu dan over 4 weken.
Vannacht heb ik bij Marije en Mick geslapen. Mick is de
zoon van Frank, my best pal from the past en the future.
Marije en Mick zijn de grondleggers van Are We Europe
(AWE), een platform van jonge, talentvolle journalisten die
verhalen schrijven over wat het betekent om Europeaan te
zijn. Die stories gaan natuurlijk ook over diversiteit,
gelijkheid en verbinding. Zover zijn we in Europa nog lang
niet. Daarom schrijven zij er geweldige artikelen over. Lees
erover in de laatste uitgave van de Groene Amsterdammer.
Het was druk in de stad, echt druk. De terrassen zaten
mudjevol. Vol met mensen die te lang binnen hebben
gezeten. We dronken een Orval op het terras van café
L'Union. Eentje maar, want ik heb vandaag 120km voor de
boeg. Op naar de Franse grens! Op aanraden van Mick
aten we Luikse Gehaktballen met Vlaamse frieten,
overgoten met de beste Gravy die ik ooit geproefd heb.
Heb ik pijn in mijn achterste? Ja, maar die wonderzalf
doet wonderen.
Ik wens iedereen een mooie dag.
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#meedoeniswinnen
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Oh ja, tegenover het huis van Mick en Marije resideert
volgens beiden de beste bakker van Brussel. Voordat ik op
de ets stapte kocht ik er drie van de beste croissants die ik
ooit gegeten heb. Ik kreeg ze mee in een mooi papieren
zakje. Alsof het zo moet zijn.

DAY THREE-II - AMSTERDAM - SANTIAGO
Mijn etstocht van 114km voerde mij langs de mooiste
plekken vandaag. Waterloo. Nooit gedacht dat ik daar eens
voorbij zou etsen.
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In 1815 kwam daar een einde aan Napoleon’s
hegemonie. Voorbij etsen is geen optie. Je moet daar
stilhouden. Een bijzonder indrukwekkende, bombastische
trekpleister.

Overigens het Jaagpad langs het Zeekanaal BrusselSchelde, is ook een aanrader. De Belgen noemen het een
etssnelweg. Je kunt er tempo maken en genieten van de
stilte. Evengoed.
Komoot (routeplanner) had mij nog zo gezegd dat er
vandaag een paar lastige stukken bij zaten. Zoals die
kasseien en landweggetjes vol met keien. Geen haar op
mijn hoofd die daar aan gedacht heeft. Anyway, ik heb ze
overleefd. Het was een vermoeiende rit en dan is het zo jn
aankomen in deze B&B in de buurt van Chimay. Waar ken
ik die naam ook alweer van? Inderdaad, er staat in die
plaats een geweldige bierbrouwerij. De lieve eigenaresse
kwam mij er alras twee brengen en een maaltijd die ik al
lange tijd niet gewend bent te eten. Stoofvlees met
Vlaamse Frieten.
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Het verschilde niet veel van de Luikse Gehaktballen met
Vlaamse frieten van café L’Union en Mick in Brussel.
Voorlopig genoeg vlees gegeten. Morgen slaap ik in
Reims. Daar hebben ze vast wel iets plantaardigs in de
schappen liggen.
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Niet lang na deze bezienswaardigheid leidde een
geweldig etspad mij door deze voormalige battle elds
en tegenwoordig weelderige akkers.
Ik had er mijn eerste geluksmoment van deze reis. Het
oepte er zomaar uit, die vreugdekreet. Het deed niemand
geweld aan. Ik was de enige in dit oogverblindende
landschap.

Mijn doel is op dinsdag in Vezelay aan te komen. De
kathedraal daar is prachtig en bovendien een Santiago
Stempelpost. Die wil ik niet missen.
Dat stelt mij ook in de gelegenheid mijn vrouw een
dagje te zien, want die is daar ook. Vandaag is zij 64
geworden. Dat klinkt best op leeftijd, maar ze ziet er nog
steeds oogverblindend jong uit. Ze heeft de eeuwige
jeugd. What’s in a number, when your mind is still in the
mid thirties?
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Volgende week woensdag zak ik af richting Bordeaux.
Het quotum van om en nabij 100 kilometer per dag bevalt
mij goed. Ik voel mij heel t. Mijn aankomsttijd geeft mij
ook nog de gelegenheid om wat te schrijven en te chillen.
En dan gaat om 23 uur het licht uit. Zonder dat ik dat wil.

Over kleding gesproken, met nog twee uur etsen op
de klok, kwam ik midden in onstuimig onweer terecht. De
Socialrun-regen-out t bood uitkomst. Dank Nienke! Ik
besloot niet af te wachten. Ik heb de ets op Turbo gezet
en bleef een tweede plensbui steeds voor. Ik was snel
thuis.
Over Turbo gesproken. Ik heb drie batterijen in een tas
onder mijn zadel hangen. Vandaag had ik ze alledrie
nodig. Fietsen door de heuvels slurpt energie, zo vertellen
ook mijn benen. Ik houd mijn hart vast voor de echte
bergen. Benieuwd of ik die 100 kilometer per dag ga
halen.
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So much for Social Media. Carin Steen, met wie ik sinds
kort bevriend ben via FaceBook, leest mijn berichten. Ze
nodigde mij uit om bij haar te logeren als ik in Spanje ben.
Ze woont precies op de kustroute van de Santiago. Het is
jn als ik een doel heb. Iets of iemand om naartoe te
etsen. Santiago is nog zo ver weg.
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Vind jij jezelf om 03 uur in de nacht ook wel eens terug
met je kleding aan op bed en de verlichting aan?

