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Met een simpele muisklik kan je op
de website van de 63-jarige Harm J.
Schoonhoven (www.harmjschoon-
hoven.com) langs de machtige stro-
men van onze aarde reizen. Alle-
maal te vinden op de kaart van de
wijk Overvecht. Wie bijvoorbeeld op
de Nigerdreef klikt ziet een foto van
deze rivier in Afrika, met daaronder
een kaart van het stroomgebied. En
zo is het via de Mississippi (dreef)
maar een klein stapje naar de Rio
Branco, de Eufraat of de Berezina.
Thuis in zijn woning in Over-

vecht, die niet aan een rivierendreef
ligt, vertelt Schoonhoven over zijn
kaart. ,,Ik kwam op het idee om iets
met de dreven te doen toen het
vorig jaar precies vijftig jaar geleden
was dat Overvecht werd gebouwd.’’
Van het wijkbureau kreeg hij een
kaart die hij mocht gebruiken. Na
enkele valse starts maakte hij een
foto van de kaart met macrostatief.
De afbeelding stond op zijn com-

puter. Maar wie denkt dat daarmee
de kous af was vergist zich. De kaart
die Schoonhoven in de tijdspanne
van een jaar maakte mag er ogen-
schijnlijk simpel uitzien, het is een
flinke puzzel geweest om op te los-
sen. ,,Dat is wat het leuk maakt om

te doen. Ik schrijf zelf programma’s
om problemen op lossen.’’ De web-
site van Schoonhoven, die van huis

uit sterrenkundige is, en ook de
kaart zijn helemaal zelf geprogram-
meerd in de programmeertaal C.
Schoonhoven wilde in eerste in-

stantie zelf alle naambordjes van de
rivierdreven fotograferenmaar koos
er uiteindelijk voor foto’s van het in-
ternet te gebruiken. ,,Van de meeste
rivieren waren een hoop afbeeldin-
gen maar voor de Cayenne rivier
(Een 50 kilometer lange rivier in
Frans-Guyana, Zuid-Amerika)
moest ik erg goed zoeken. Uiteinde-
lijk vond ik een foto van twee ei-
landjes in de riviermonding.’’
Een ander probleem dat om een

oplossing vroeg deed zich voor bij
de bronvermelding van de foto’s.
Schoonhoven kruipt achter een van
de vele computers die in zijn huis-
kamer staan. ,,Kijk,’’ zegt hij, terwijl
zijn vingers vliegensvlug over het
toetsenbord gaan om de com-

mando’s in te typen, ,,dat is de foto
van de Seine. De fotograaf bleek een
Rus en toen moest ik het Cyrillische
alfabet gebruiken.’’ De interactieve
kaart van Schoonhoven is sinds 24
oktober van vorig jaar op zijn web-
site te zien. Wat zijn volgende pro-
ject is weet hij nog niet. Maar er is
altijd wel weer een probleem dat om
een oplossing vraagt. Bij het af-
scheid vertelt hij over het pro-
gramma dat hij schreef om sudoku’s
op te lossen. Je hoeft je hoofd er
nooit meer over te breken. ,,5000
puzzels per minuut kun je er mee
oplossen,’’ zegt Schoonhoven met
een grijns. Het is te downloaden op
zijn site.
www.harmjschoonhoven.com

Wijkbewoner maakt interactieve kaart
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wijk Overvecht telt 45
straten die vernoemd zijn
naar de grote rivieren van
de aarde. Deze rivierdre-
ven prikkelden de fanta-
sie van wijkbewoner
Harm J. Schoonhoven die
er op zijn website een in-
teractieve kaart over
bouwde. Wie bijvoorbeeld
op de Kwangodreef klikt
ziet een foto van deze ri-
vier in Congo.
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Santiago de Compostela in
Spanje is een eeuwenoude
bestemming voor pelgrims.
Uit die wan-
del- en
fietstoch-
ten komen
bijzondere
verhalen.
Marije de
Nood (34),
die in 2010
zelf naar Santiago de Com-
postela liep, verzamelde de
verhalen in het boek ‘Een
wonder op je pad’. Het wordt
vrijdag 3 februari gepresen-
teerd in Museum Catharijne-
convent, waar ook een ten-
toonstelling over pelgrims
te bezichtigen is.

Wat is er zo bijzonder aan
de wandeltocht?
,,Er gebeurt ontzettend veel on-
derweg. Vaak ook wonderlijke
dingen. Je krijgt te maken met
bijzondere ontmoetingen en toe-
valligheden. Ik heb die wonder-
lijke verhalen samengebracht in
het boek. Dat zijn soms hele
oude verhalen, maar ook hele
nieuwe. Pelgrims vertellen alle-
maal hun eigen verhaal. Of ze
nou in 2011 lopen of in 1480.’’

Hoe ziet zo’n ontmoeting
tussen twee pelgrims eruit?
,,Je komt elkaar spontaan tegen,
bijvoorbeeld als je iemand in-
haalt. Pelgrims stellen elkaar
meestal drie vragen: hoe heet je,
waar kom je vandaan en
waarom loop je hier? Mensen
vertellen altijd hun levensver-
haal, het gesprek is nooit opper-
vlakkig. Als je daarna weer uit
elkaar gaat weet je nooit of je
elkaar nog een keer ziet. Mis-
schien zie je elkaar gewoon de
volgende dag weer, of over drie
weken. Maar misschien ook he-
lemaal niet.’’

Wat wil je de mensen
meegeven met dit boek?
,,Ik wil ze een historisch besef
meegeven. En het idee dat je om
je heen moet kijken. Je kunt
overal ‘klavertjes vier’ vinden als
je er oog voor hebt. In je eigen
leven kun je ook een wonder te-
genkomen. Daarvoor hoef je niet
per se naar Santiago de Compos-
tela te lopen. Je kunt ook een
pelgrimstocht door je eigen stad
maken. Ik hoop dat het boek
daaraan kan bijdragen.’’

Wanneer gaat u de tocht
weer maken?
,,Het liefst morgen. Maar ik
denk dat het ergens in 2013
wordt. Lopen is verslavend. Toen
ik de vorige keer terugkwam in
Nederland, kon ik ook niet stop-
pen met lopen. Ik heb geen rij-
bewijs, dus in Nederland doe ik
ook alles lopend of op de fiets.’’
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‘Pelgrims-
verhalen zijn
nooit opper-
vlakkig’

Marije de Nood,
Gastconservator
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HarmJ. Schoonhoven

‘Van de meeste
rivieren waren
een hoop
afbeeldingen’


