
Geit voor Gina Lollobrigida 

Deense globetrotter barrevoets naar Rome 
 
(Van een onzer verslaggevers)  
 
DEN BOSCH, 4 juli [1961]. - Alle wegen leiden naar Rome. Zelfs voor Tage Lillienstrand, een 
bijna vijftigjarige man uit het Deense stadje Rens die tot twaalf jaar geleden de kinderen het 
a-b-c bijbracht, maar sindsdien de lessenaar verwisseld heeft voor de straat. Met Tage 
Lillienstrand sleept zich een verloren brok romantiek over Europa’s wegen: hij gaat er prat op 
globetrotter van beroep te zijn. Gisteren schuifelde hij door Den Bosch: barrevoets, met een 
baard van een paar dagen en een twee meter lange hondekar, die tegelijk zijn woning en de 
stal voor de St. Bernard en de geit is.  
Die geit levert twee liter melk per dag. Aangevuld met wat hem op straat wordt gegeven doet 
hij daar dagelijks zijn maaltje mee. Tage Lillienstrand is op weg van Denemarken naar Rome 
en omdat toch alle wegen naar Rome leiden en hij over veel tijd beschikt heeft hij een 
omweg genomen. Het doel? “Eigenlijk twee”, vindt Tage, “ik ga de geit naar Gina Lollobrigida 
brengen en en passant wil ik de mensen laten zien, dat ze zich om geld niet druk behoeven 
te maken. De tijd dat men voor een dubbeltje de wereld doorkomt is nog lang niet voorbij.” 
Dit dient men overigens niet te letterlijk te nemen, want Lillienstrand heeft voor zichzelf, zijn 
hond en zijn geit per dag een gulden nodig. 
 
Volgestempeld 
Hij gaat dus naar Rome. Zïjn eerste, lange (barre)voettocht? “Nein, Herr Redakteur, nein”, 
schudt het artiestenhoofd, dat er ouder uitziet dan bijna vijftig jaar. “Damals war ich auch im 
Rom.” Dat moeten we aannemen aan de hand van zijn volgestempeld paspoort, want 
hoewel Tage Lillienstrand omzwermd wordt door journalisten en cameramannen, teert hij 
niet op de publiciteit. Een plakboek heeft hij niet; een paar kranteknipsels en een stuk of wat 
verfromfaaide foto's liggen tussen het voer in zijn hondekar. In 1955 heeft de globetrotter een 
geit afgeleverd aan Ingrid Bergman in Rome. Als dank kreeg hij een vliegreisje naar 
Palestina, dat inmiddels al lang achter de rug is. In 1956 bracht Tage nog eens een geit 
zuidwaarts: nu naar prinses Grace van Monaco.  
Tage Lillienstrand tippelt vijfentwintig kilometer per dag. De nacht brengt hij door waar 't hem 
uitkomt: in kloosters, hooibergen en tussen de hond en de geit in zijn rijdende stalwoning of, 
zo ge wilt, woningstal. Gisternacht heeft hij in de omgeving van Heesch vertoefd en 
gistermorgen stond hij in de stromende regen te timmeren aan zijn kar tegenover het 
Fratershuis in de Sonniusstraat. De fraters gaven hem en zijn hond een stevige maaltijd. 
Daarna dirigeerde Tage Lillienstrand zijn hondekar door het Bossche stadscentrum naar 
Tilburg. Wie gistermorgen omstreeks half 12 langs “De Draak” is gekomen heeft hem op de 
rand van het bassin zien zitten: met de voeten in het water en zijn hond onder de 
waterspuwende fontein. 
 
Vrijheids-profeet 
“Ik wil de mensen ]aten zien, dat ze gelukkig kunnen zijn zonder 't breed te hebben,” heeft 
Tage ons gezegd. Mahatma Ghandi, de grote vrijheidsprofeet van India, is zijn voorbeeld. “Ik 
heb de tijd nodig om te denken, om zelf te leven en om te zien leven,” is zijn opvatting en 
daarmee is meteen gezegd waarom de Deense onderwijzer uit Rens de straat boven de klas 
verkozen heeft: om helemaal vrij te kunnen zijn, helemaal... Toch heeft hij nog een binding 
met het onderwijs, want de sobere geldmiddelen trekt hij uit een paar weken (als invaller) 
lesgeven in zijn geboorteland. Als hij in ‘t najaar naar Rens terugkeert, heeft hij er weer stof 
voor een nieuwe roman bij. “Ik zou U een week achtereen verhalen kunnen vertellen,” sprak 
Tage Lillienstrand ten afscheid, “voldoende voor vijf complete romans.” Maar hij had geen tijd 
meer, want hij had zijn dagelijkse vijfentwintig kilometer er nog niet op zitten. “Gehen,” riep 
hij zijn hond toe. Die hond? Ook al een geschenk van Ingrid Bergman, Wat La Lollo hem te 
bieden heeft, horen we te zijner tijd wel, want Lillienstrand is van plan via Nederland terug te 
lopen. “Mooi en vriendelijk land; heeft heel veel weg van Denemarken.”


