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Pelgrimeren naar Parijs, met een
kruiwagen vol aarde

WERELDERFGOED

Diane Romashuk

Met een kruiwagen vol grond
loopt Henry Mentink vanaf deze
vrijdag in 45 dagen naar Parijs.
Daar wil hij de hele aarde op de
Werelderfgoedlijst van Unesco
zetten. Jan Kleefstra uit Akkrum
is dichter van zijn Krui-tocht.

V
lak onder Oost-Vlieland,
in het kweldergebied
buiten de Waddendijk, op
een plekje waar je alleen

kunt komen omdat de zee zich er
twee keer per dag terugtrekt. Daar
maakte Jan Kleefstra zo’n twee
maanden geleden een kommetje
van zijn handen, en schepte er wat
zand mee op. Net genoeg voor in
een klein buideltje. Bedoeld als zijn
bijdrage aan de Krui-tocht van
Henry Mentink.

Mensen uit ruim zeventig landen
deden al hetzelfde, en stuurden
ook buideltjes met aarde uit hun
leefomgeving naar Varik (Gld.),
waar Mentink woont. Deze vrijdag,
op de Dag van de Aarde, vult hij
daarmee een kruiwagen, en begint
daarmee zijn Pelgrimage voor de
Aarde.

In 45 dagen reist hij te voet naar
het hoofdkantoor van Unesco in
Parijs. In de vorm van zijn volle
kruiwagen, biedt hij daar op 5 juni
de hele aarde aan voor op de We-
relderfgoedlijst.

Onmogelijk

,,Pure symboliek”, weet Kleefstra.
,,Want dat kan niet, liet Unesco al
doorschemeren. Maar ze vinden
het daar wel een goed idee.” De
tocht draait vooral om bewustwor-
ding. ,,We verkwanselen de aarde
en putten haar uit. Maar de aarde is
de basis van al het leven en ook van
onze culturele en natuurlijke mo-
numenten, en verdient daarom
dezelfde beschermde status als ons
werelderfgoed.”

Mentink was in 1993 de man achter
de eerste professionele Wereldwin-
kel. In 2002 richtte hij de deelauto-
service MyWheels op. Kleefstra
leerde hem kennen via Earth Char-
ter Nederland, waar ze beiden bij
aangesloten zijn. ,,Een beweging
met mensen die mooie dingen
doen waar het leven op aarde beter
van wordt”, omschrijft de dichter,
natuurliefhebber en vogelteller.

Via Earth Charter hoorde Kleefstra
ook over het nieuwe initiatief van
Mentink. Hoewel hij zelf in Ak-
krum woont, wist hij direct dat hij
een stukje Vlieland mee wilde stu-
ren naar Parijs. ,,Op Vlieland werk
ik bij de gemeente, en de zee en
het open zeelandschap hebben ook
een bijzondere betekenis in mijn
poëzie.”

Op bezoek

Kleefstra wilde zijn zakje met kwel-
dergrond naar Varik opsturen,
maar een vriendin van Earth Char-
ter, Jeanne Specht Grijp, had een
ander idee. ,,’We gaan het langs-
brengen’, zei ze.” Op aanraden van
haar gaf Kleefstra bij het bezoek

ook zijn laatste dichtbundel Laat
het bos maar uithuilen aan Mentink
cadeau. ,,Ik zag gelijk de emotie op
zijn gezicht toen hij er doorheen
bladerde. Vlak daarna vroeg hij of
ik dichter van de Krui-tocht wilde
worden.”

,,Een enorme eer”, vond Kleefstra.
,,Het initiatief sluit precies aan bij
waar mijn eigen urgentie ligt. Ik
maak me druk over wat we ons
landschap, de aarde en het leven
op aarde aandoen. Vrijwel alles
wat ik schrijf gaat hierover. Henry
is bijvoorbeeld ook voorstander
van het afschaffen van het bezit
van grond, hij heeft een heel nieu-
we economie voor ogen. Ik voel
me heel sterk met zijn gedachte-
goed verbonden.”

Inspirerende projecten

Mentink loopt vanaf vrijdag gemid-
deld tien tot vijftien kilometer per
dag richting de Franse hoofdstad.
,,Hij reist daarbij steeds van het
ene naar het andere inspirerende
project, zoals een voedselbos, een
biologische boerderij of een ecolo-
gische kinderopvang.”

Per etappe zijn er plekken beschik-
baar om met Mentink mee te lo-
pen. Kleefstra reist als Krui-tocht-
dichter op zijn eigen manier mee.
,,Komend weekeinde ben ik bij de
start, het eerste weekeinde van mei
in Brussel en omstreken, en het
pinksterweekeinde boven Parijs. Ik
zoek dan steeds een plekje langs de
route om te gaan zitten en me te

verplaatsen in dat specifieke stukje
aarde. Dan schrijf ik mijn werk
bijvoorbeeld vanuit een boom of
een vogel die daar voorkomt, en
die de tocht voorbij ziet komen, of
ik laat me inspireren door hoe het
land er wordt bewerkt.”

De overige dagen van de tocht leeft
hij zich vanuit huis in en werkt hij
vanuit zijn verbeelding. ,,Dan zoek
ik bijvoorbeeld via Google Street
View een locatie op en zet mezelf
daar dan virtueel neer.”

Druppel

Dagelijks komt er zo een gedicht of
prozaverhaal van zijn hand, dat
onder meer op de website van het
project verschijnt. ,,Spannend,
want soms doe ik er wel jaren over
voor ik een gedicht los durf te la-
ten.”

Een andere uitdaging van de Krui-
tocht schuilt er voor hem in om in
positieve bewoordingen over de
stand van de aarde te schrijven.
,,Mijn opdracht nu, maar gewoon-
lijk heeft mijn schrijven een ande-
re inslag. Vreugde hoef ik niet van
me af te schrijven.”

Toch denkt hij dat dit gaat lukken.
,,Een initiatief als dit is weer zo’n
druppel waarmee je ook weer ande-
re mooie dingen in gang zet, en
ondertussen komt er veel moois
voorbij. Daar word ik blij en hoop-
vol van.”

De Krui-tocht: Pelgrimage voor de aarde

begint vrijdag om 10.00 uur in Varik. Het

doneren van buideltjes dierbare aarde

kan nog steeds, en buideltjes worden

onderweg naar de kruiwagen gebracht

(wheelbarrow-walk.com).
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meer via Pindat.com
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