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Inleiding 

Bart Simmelink, Paul Post & Suzanne van der Beek 

De Camino Academie wil een platform zijn waar mensen uit de academia 

(wetenschappers-onderzoekers) mensen uit de praktijk ontmoeten. Mensen uit 

de praktijk zijn pelgrims, maar ook vele anderen die bij bedevaart en pelgrimage 

betrokken zijn. Belangrijk is het perspectief dat het bij die ontmoeting niet om 

eenrichtingsverkeer gaat, het is bedoeld als een over en weer, halen en brengen. 

Een goede illustratie van dat over en weer is het initiatief om eens nader stil 

te staan bij een verschijnsel dat velen signaleren, maar waar eigenlijk niet of 

nauwelijks onderzoek naar wordt gedaan. Het betreft het sterk in opkomst zijn-

de fenomeen van het koppelen van allerlei initiatieven aan een goed doel of een 

missie. Denk aan de vele sponsortochten, prestatielopen en initiatieven zoals de 

Alpe d’Huzes (‘Opgeven is geen optie!’). We lopen, fietsen, zwemmen wat af 

voor het goede doel. Ook bestaande evenementen zoals de jaarlijkse Vierdaagse 

worden steeds vaker aan een goed doel gekoppeld. Pelgrimages en bedevaarten 

worden in deze trend meegenomen. Dat roept ook weerstand en discussie op: 

past het bijvoorbeeld wel om de Camino gesponsord voor een goed doel te 

lopen?  

Dit thema, ‘onderweg zijn met een missie’, was het onderwerp van de der-

de expert meeting die de Camino Academie organiseerde in de Utrechtse Jans-

kerk op 24 november 2016. Twee eerdere expert meetings hadden als onder-

werp: ‘Pelgrims verhalen’ (2014) en ‘Gastvrijheid’ (2015). Evenals de vorige bij-

eenkomsten bestond het programma uit een mix van wetenschappelijke reflectie 

en stemmen uit de praktijk, plus ruime gelegenheid tot uitwisseling, gesprek en 

discussie. Deze samenkomst had bij uitstek een verkennend karakter. We betra-

den immers nauwelijks ontgonnen terrein. Wel waren er bij het opzetten van de 

middag vele vragen: Waarom is onderweg zijn met een missie zo in opkomst? Is 

dat alleen in ons land het geval, of is het een bredere trend? Wat staat er hier op 

het spel? En hoe moeten we het waarderen? In dit eerste Camino Cahier worden 

de bijdragen aan de genoemde expert meeting als artikelen gepresenteerd.  

De bundel begint met een verkennende tekst, waarin het thema ‘onderweg 

met een missie’ wordt geïntroduceerd. Daarna volgen vier vertellingen uit de 

praktijk, van schrijvers die ervaring hebben met het thema. We sluiten af met 
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twee bijdragen waarin vanuit verschillende perspectieven wetenschappelijk gere-

flecteerd wordt op de duiding van het onderwerp.  

 

De eerste bijdrage van Paul Post (hoogleraar rituele studies aan Tilburg 

University) is expliciet bedoeld als inleidende verkenning van het thema. In zijn 

verkenning maakt hij een onderscheid tussen een missie (meer ideëel geladen) 

en een goed doel (meer materiële insteek). In de praktijk komen combinaties 

van beide ook vaak voor. Vervolgens gaat hij in op de vraag waarom dit ver-

schijnsel zo sterk is opgekomen in onze cultuur. Hij ziet daarin een aantal ver-

klaringsrichtingen. Een eerste uitleg ligt in het niet kunnen omgaan met activi-

teiten of spelvormen die uit zichzelf geen direct nut hebben, zoals rituelen (het 

‘ritueel tekort’). Rituelen hebben in de moderne cultuur voor velen hun vanzelf-

sprekendheid verloren en moeten steeds opnieuw gelegitimeerd worden door 

een thema. Als andere mogelijk kaders voor deze trend noemt Post de verinner-

lijking en privatisering in onze cultuur (de ‘cultuur van het zelf’), de sterke 

nadruk op doen en handelen (het doen als norm), het geloof door bepaalde 

handelingen heil en heling te bewerken voor zelf of anderen (goede werken en 

offer) en de dominante positie die sport als domein in onze cultuur inneemt. 

Tegelijkertijd moeten we ons ook afvragen of de koppeling van onderweg zijn 

aan een missie of goed doel wel zo’n nieuw verschijnsel is als we denken. Ook 

de vroegere pelgrims hadden een doel, dus misschien is met de nieuwe ontwik-

kelingen wel sprake van een heruitvinding (een ‘re-inventing’) van de traditio-

nele pelgrimage. 

Contact: p.g.j.post@tilburguniversity.edu 

 

Gied ten Berge (socioloog en theoloog, vroeger staflid van Pax Christi) vertelt 

over zijn onderzoek naar een achtdaagse reis door Israël en Palestina die Meta 

Floor van Kerk in Actie in 2013 organiseerde. Deze en gelijksoortige reizen 

vandaag – zelf was hij er vanuit Pax Christi al mee begonnen in 2004 en 2006 – 

komen voort uit een oproep van Palestijnse kerkelijke leiders in 2009 om op een 

andere, vernieuwde manier te pelgrimeren en zo ‘pelgrims met een boodschap’ 

over het Land en zijn bewoners te worden. Een reis met een divers samen-

gestelde groep, overwegend kerkelijke Nederlanders, die zelf wilden ervaren hoe 

in een conflictgebied geleefd wordt, de mensen ontmoeten en spreken. Op basis 

van interviews en gesprekken deed Ten Berge onderzoek naar de vraag wat er 

precies gebeurt in zo’n groep en hoe de pelgrims ieder voor zich, zoekend en 

twijfelend, met de ervaringen omgingen. Belangrijk was onder andere dat de 

deelnemers niet beducht waren om bij zichzelf en bij elkaar diepe theologische 

en politieke thema’s aan te roeren. Maar de vraag bij thuiskomst ‘wat te doen’ 
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roept ook verdriet op over wat ze ervaren en gezien hebben en vanwege het 

onbegrip waar ze thuis soms tegen aan liepen. Het onderzoek naar deze groep 

verscheen vorig jaar in het boek Kom en zie!, dat nu als opmaat dient voor pro-

motieonderzoek.  

Contact: giedtenberge@gmail.com 

 

Erica Visman-van Baren (Rome-pelgrim) beschrijft de tocht die zij in 2013 

liep van Gorinchem naar Rome. Om diverse redenen, uit dankbaarheid voor de 

aanwezigheid van een goede gezondheid, de ondersteuning van het thuisfront, 

de beschikbare tijd en de financiële middelen, besloot zij een project op te zet-

ten voor mensen die in deze opzichten minder fortuinlijk waren. Zij zocht 100 

personen in haar netwerk die voor een bijdrage per gelopen kilometer wekelijks 

een voorbereidings- en reisverslag ontvingen. De (materiële) opbrengst gaat 

naar de Voedselbank in Gorinchem. Doordat de onderneming gericht is op een 

specifiek fonds daarvoor (eerst groente en fruitfonds, later yoghurt en eieren) is 

het heel tastbaar en herkenbaar, zowel voor haarzelf als voor de sponsoren. 

Daarnaast beschrijft zij de waarde die het heeft om uit je ‘comfort zone’ te gaan 

en de onverwachte meeropbrengsten die het je als persoon oplevert.  

Contact: ericavanbaren@hotmail.com 

 

Jan Kloosterman (Camino-pelgrim) vertelt over de fietstocht die hij in 2016, 

samen met zijn zwager en beste vriend Terence Dixon, heeft gemaakt vanuit 

Londen naar Santiago de Compostela en Finisterre. De tocht was ter nagedach-

tenis aan hun beide moeders die eind 2015, twee dagen na elkaar zijn overleden. 

De ‘missie’ bestond eruit om het houten kruisje van Jans moeder naar Santiago 

te brengen en minimaal 1500 pond voor de (Engelse) Alzheimer’s Society in te 

zamelen. Kloosterman beschrijft hoe geld inzamelen voor een goed doel gewor-

teld is in de Engelse cultuur en de praktische ondersteuning die een website als 

www.justgiving.com geeft bij het bij elkaar brengen van sponsors en het op de 

hoogte houden van die sponsors. Verder gaat hij in op de vele spontane ge-

sprekken met vreemdelingen onderweg. In zijn ervaring droeg het aangegane 

commitment ook bij in het doorzettingsvermogen en de voldoening.  

Contact: jkloosterman.lmc@gmail.com  

 

Arnoud Krever (Camino-pelgrim) vertelt over zijn ervaringen als ‘Vicarie pro-

pelgrim’. Deze beginnen als hij in 2004 naar Santiago loopt met de bedoeling 

om de tocht aan zijn overleden vrouw op te dragen. Aangekomen in het pel-

grimsbureau in Santiago bleek de officiële afwikkeling van deze insteek lastiger 

dan verwacht. In de ogen van de Kerk is degene voor wie gelopen (of gefietst) 
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wordt de eigenlijke pelgrim. De loper functioneert als het ware als zijn of haar 

voeten. Inmiddels heeft Krever 19 Camino’s voor anderen gelopen. Hij legt uit 

hoe de officiële regeling hiervoor functioneert: hij laat zien welke (Spaanstalige) 

documenten hij opstelt ter voorbereiding van de tocht en welke documenten 

het pelgrimsbureau na afloop uitschrijft. Daarnaast gaat hij in op wat het voor 

hem, als agnost, betekent om voor een ander te lopen en welke invloed het 

heeft op zijn ‘pelgrimsgevoel’. Ten eerste is het een vorm van zingeving waar je 

anderen een plezier mee doet. Daarnaast geeft het extra motivatie om door te 

gaan als het tegenzit. 

Contact: a.p.krever@kpnmail.nl 

 

Onder de titel ‘Sport en filantropie, een gouden combinatie?’ gaat Martine 

Prange (hoogleraar filosofie bij Tilburg University, voorheen professioneel 

voetbalster) in op ontwikkelingen die zij met name binnen de sport ziet. Waar 

traditionele sportverenigingen te maken hebben met dalende ledenaantallen en 

gebrek aan vrijwilligers, is sporten voor een goed doel bezig aan een flinke op-

mars. Het ‘filantropisch sporten’ ziet zij als uiting van waarden als actief burger-

schap, autonomie en verzet tegen de heersende autoriteiten. Sport bevindt zich, 

net als onze samenleving, op het ‘kruispunt van Verlichting en Nieuwe Roman-

tiek’. Spelen om het spelen mag niet meer; plezier beleven aan spelen mag alleen 

als we tegelijk ons schuldgevoel inlossen. In een tijd van individualisering heeft 

de sport veel aan egoïsme gewonnen. Beroemde voetballers zetten stichtingen 

voor kansarme kinderen op om zichzelf te profileren als maatschappelijk be-

trokken. Prange stelt dat we opnieuw naar de ander zouden moeten kijken, kij-

ken naar zijn of haar behoefte. Volgens haar denken we te weten wat goed is 

voor de ander en ondermijnen hiermee diens zelfredzaamheid. Ze doet een op-

roep te sporten om het spelen, om je mens te voelen, en het geld ophalen voor 

een goed doel over te laten aan instanties die de juiste professionele hulp 

kunnen bieden. 

Contact: m.s.prange@tilburguniversity.edu 

 

Wouter van Beek (emeritus hoogleraar antropologie van de religie bij Tilburg 

University) gaat in zijn bijdrage na waarom sportbeoefening – nog afgezien van 

alle rituelen er omheen – gezien kan worden als offer. Hij laat zien dat sport en 

prestatie tegenwoordig sterk aan elkaar zijn gekoppeld, enerzijds in de vorm van 

een wedstrijd die gewonnen moet worden, anderzijds als een te verleggen grens 

in jezelf, zoals deelname aan de vierdaagse of de Camino. Wat is de opoffering 

in relatie tot sport? Essentieel hiervoor zijn de inspanning en het trainingsregi-

me, maar Van Beek roept in herinnering dat het ten tijde van de eerste Olympi-
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sche Spelen als oneerlijk beschouwd werd om ervoor te trainen. In geval van 

pelgrimages is altijd sprake geweest van een offer, opofferingen kenmerken het 

pelgrimeren: het weg zijn van huis, de gevaarlijke omstandigheden, de vereiste 

tijd, en de handicaps die bij de pelgrimage optreden. Van de hedendaagse secu-

liere pelgrimage maakt het toeristische palet onderdeel uit, wat een nieuw doel 

aan de tocht geeft. Vrijwel alle religies kennen in de een of andere vorm ‘offers’. 

In de moderne wereld is de zichtbaarheid van het doel belangrijk, zoals via 

crowd funding, commercie (jaarverslagen), en logo’s. Zo wordt het een middel 

tot binding van het individu aan een groter doel, een vacuüm in onze seculiere 

wereld, maar wel een binding die gemakkelijk gebruikt kan worden voor ander-

soortige doeleinden, zoals reclame of politiek. 

Contact: w.e.a.vanbeek@tilburguniversity.edu 

 

Met dit schriftelijke verslag van de expert meeting Onderweg met een missie start de 

Camino Academie een serie Camino Cahiers als een podium voor verslagen 

van bijeenkomsten, maar ook voor andere publicaties gerelateerd aan de initia-

tieven van de Camino Academie. De Cahiers zullen steeds een beperkte hard 

copy oplage krijgen en verder als open access publicatie beschikbaar zijn via de 

website van de Camino Academie (www.caminoacademie.nl). Hier is ook een 

verslag te vinden van de discussies die tijdens de expert meeting ontstonden, 

naar aanleiding van de hier gepresenteerde verhalen. De Camino Cahiers worden 

financieel mogelijk gemaakt door de samenwerking met het Nederlands Ge-

nootschap van Sint Jacob (www.santiago.nl). 

 

Mei 2017 

 

Bart Simmelink 

Contact: bart.simmelink@wxs.nl 

 

Paul Post 

Contact: p.g.j.post@tilburguniversity.edu  

 

Suzanne van der Beek  

Contact: s.e.vdrbeek@tilburguniversity.edu  
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Lopen met een missie: Mapping the field1 

Paul Post 

Opening 

 
‘Wij doen de camino voor een goed doel! Doe mee!’: deze oproep via social 
media en websites laat een opmerkelijke ontwikkeling in de toe-eigening van 
pelgrimage zien. De oproep is te vinden op de website camino.vooreenander.nl waar 
pelgrims en goede doelen bij elkaar gebracht kunnen worden, goede doelen 
dating zogezegd.2 “Natuurlijk loop ik deze route [de Camino] ook vanwege 
persoonlijke overwegingen, maar ik wil met mijn pelgrimstocht ook het belang 
van anderen dienen. In dit geval wil ik graag geld inzamelen voor Fight for 
Sight” meldt een Camino-pelgrim online.3 

Deze ontwikkeling kunnen we verbinden met een bredere trend in onze 
samenleving, en de Camino voor een goed doel roept meteen allerlei vragen op. 
En precies daar gaat deze inleidend bedoelde bijdrage over: over die trend en 
over die vragen. Ik houd daarbij, zoals uit mijn opening al blijkt, vooral de 
thematisering van lopen en pelgrimage aan. 

De laatste jaren zien we in Nederland, maar ook wel elders in Europa en de 
USA een opmerkelijke trend. In toenemende mate lopen, fietsen, zwemmen, 
bewegen, sporten mensen met een missie of voor goed doel. Het fenomeen is 
inmiddels breed verspreid. Ik roep het kort op met een reeks willekeurige 
voorbeelden uit het dossier dat ik hierover samenstelde. Uit 2016 noem ik dan 
de Egmond Wandel Marathon voor het Reumafonds, de Bloesemtocht voor het 
Rode Kruis, de MS Motion voor het MS fonds, Hartstocht voor de Hart-
stichting, Walk for War Child voor War Child, Alpe d’Huzes voor KWF 
Kankerbestrijding, Tour du ALS voor de spierziekte ALS, de Kippenloop & 
Kuikenloop voor KWF, de Wandelmarathon voor Natuurmonumenten, de 
Reuma Walk voor het Reumafonds, de HomeRide voor het Ronald McDonald 
kinderfonds, de Leontien Ladies Ride voor het Leontienhuis, Tour for Life voor 

                                                           

1 Deze bijdrage betreft een uitgebreide en geannoteerde versie van de inleidende lezing op de expert 
meeting van de Camino Academie ‘Onderweg met een missie’ op 24 november 2016 in Utrecht. Ik 
dank Suzanne van der Beek voor haar commentaar op een eerdere versie. 
2 https://camino.vooreenander.nl/pelgrims [gezien oktober 2016]. 
3 https://mijncamino.wordtpress.com/fight-for-sight/ [gezien oktober 2016]. 
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Erasmus MC Kankerresearch, de Duchenne Heroes voor Stichting Duchenne 
Parents project, de Roparun voor Kankerfonds, Run for Kika voor Kika – 
Kinderen kankervrij, the Blind Run voor blinden, de Nationale Fiets Marathon. 
Denk voorts aan de vele andere sponsorlopen, lokaal, regionaal, nationaal en 
internationaal, aan de Vierdaagse die steeds meer gesponsord gelopen wordt 
voor allerlei missies en goede doelen, zoals ook geldt voor de Dam tot 
Damloop. Aldus krijgen ook allerlei bestaande en traditionele tochten een mis-
sie of goed doel erbij. De organisatie Mensen met een Missie toont op haar site 
allerlei tochten, soms pelgrimages genoemd, voor vrede en gerechtigheid4 en 
ook de Camino naar Santiago de Compostela wordt meer en meer gelopen met 
een missie of een goed doel zoals in de opening van deze bijdrage werd 
opgeroepen. 

Het verschijnsel is inmiddels zo groot geworden dat er aparte sites zijn die 
online een overzicht van alle tochten en initiatieven geven. Zo is er DéWandel-
Date5 en A&A Projecten6 die evenementen, organisaties en bedrijven en indivi-
duen koppelen, en zijn er platforms zoals Wandel voor een Ander7. 

 
Opzet en inzet 

 
Wat ik in deze bijdrage wil doen is het terrein verkennen, mapping the field in 
Ritual Studies jargon. Wat is hier in het spel? Hoe breed is het verschijnsel 
verspreid? Wanneer kwam het op? Is het wel nieuw? Hoe ontwikkelt het zich? 
Waar komt het vandaan? Maar ook: Hoe moeten we het situeren of duiden?  

Ik verken het verschijnsel en deze vragen via een tweeluik, of om in pas-
sende beeldspraak te blijven: ik zet twee stappen. Eerst benader ik het op pad 
gaan met een missie of goed doel beschrijvend. Na een kort woord over termen 
probeer ik wat orde aan te brengen door verschillende vormen of typen te 
onderscheiden en die ook te verbinden met relevante referenties en contexten. 
Daarna volgt een meer analyserend en situerend luik en zetten we een tweede 
stap. Hoe kunnen we het fenomeen plaatsen? Wat zijn verklarende kaders? 

Ik benadruk graag het verkennende karakter van deze bijdrage. Bij mijn 
weten is er geen relevant onderzoek, en zeker geen empirisch, voorhanden. Ook 

                                                           

4 https://www.mensenmeteenmissie.nl/vrijwilligerswerk/lopen-voor-gerechtigheid/ (gezien oktober 
2016); het betreft o.a. een pelgrimstocht tegen onrechtvaardige behandeling van indianen in Mexico, 
verslag is van Marije Douma. 
5 https://www.dewandeldate.nl/ (gezien oktober 2016). 
6 http://aaprojecten.nl/projecten (gezien oktober 2016). 
7 http://www.anwb.nl/wandelen/nieuws/2014/februari/wandel-voor-een-ander (gezien oktober 2016). 
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vermeld ik dat ik de pelgrimage en de Camino meer speciaal als oriëntatiepunt 
neem.  

 
Enkele notities vooraf 

 
Allereerst past een kort woord over de terminologie. Zoals zo vaak is het bij het 
beschrijven van een nieuw opkomend verschijnsel een zoeken en tasten naar 
een adequate terminologie. Het gaat niet alleen om lopen en wandelen, maar 
ook om fietsen of zwemmen. Maar lopen, hardlopen of wandelen, lijkt wel de 
dominante vorm te zijn.  

Met ‘missie’ probeer ik aan te geven dat er een doel of missie aan het op 
pad zijn wordt gekoppeld. Parallel gebruik ik ook ‘een goed doel’, hoewel dat 
laatste ons wel meteen in de richting van sponsorship en geld voert. Beide termen 
kunnen straks helpen om een eerste onderscheid in twee typen aan te geven. 
Missie is dan meer ideëel geladen, een goed doel meer materieel. 

Het lijkt me belangrijk dat er bij die missie of goed doel in wezen sprake is 
van een additioneel of tweede doel. Men zou hier ook kunnen spreken van een 
intern of intrinsiek en een extern doel. Impliciet of expliciet kent een loop, een 
tocht en zeker de pelgrimage al een doel. Je loopt een marathon als sportieve 
uitdaging, als sport; je wandelt als ontspanning; je loopt de Camino met als doel 
Santiago de Compostela of de tocht zelf. Vele tochten bestonden lange tijd 
zonder een expliciete missie of goed doel, zonder dat tweede doel. Toch blijkt 
het trekken van scherpe grenzen hier moeilijk. Zo kon men in 2015 de Santiago-
run lopen, een marathon op de Camino Francés. 

Een volgende observatie is dat het op pad zijn met een missie of goed doel 
een collectieve en een meer individuele context kent. Of ook een combinatie 
van beide. Vaak zijn tochten met een missie of goed doel een op grote groepen 
gericht evenement, waarbij de feitelijke invulling van de missie of het goede doel 
via individuele sponsoring vorm krijgt. Bij het lopen van de Camino met een 
missie ligt het accent weer meer op het individu. Toch zullen we nog zien dat er 
wellicht op die collectieve dimensie van evenementen wel wat valt af te dingen. 

Een laatste notitie voordat ik een ordening in typen, een typologie dus als 
eerste stap in een analyse, presenteer is dat er in algemene zin twee bewegingen 
zijn. Een van een missie of goed doel naar een tocht, een loop. En andersom 
een van een bestaande tocht of loop waaraan een missie of goed doel wordt toe-
gevoegd. De Alpe d’Huzes en vele andere tours en sponsorlopen zijn voor-
beelden van de eerste beweging, de Vierdaagse, de Dam tot Damloop of de 
Camino van de tweede beweging.  
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Twee typen met elk een eigen context 

 
Het verschijnsel nu overziend zie ik twee grote groepen of typen met elk een 
eigen profiel en een eigen context met referenties. Het is een indeling naar de 
aard van de missie of doel: de eerste groep kent een ideëel of immaterieel doel, 
de tweede groep een materieel. Voor het eerste type past de term ‘missie’, voor 
de tweede ‘het goede doel’. 

 
Type I: ideële missie 

De eerste groep omvat tochten of initiatieven die primair ideëel van aard zijn. 
Het gaat om vrede, gerechtigheid, natuurbehoud, bezinning met religieuze of 
spirituele dimensies, harmonie en eenheid, rechtvaardigheid voor armen, of 
Europese eenheid, of expliciet religieuze missies. Denk hier bij wijze van voor-
beelden aan de recente tocht in Amsterdam voor Eenheid en Harmonie 
september 2016), aan de Bedevaart voor de Natuur, 100 kilometer over de 
Utrechtse Heuvelrug door een herderspaar en hun schaapskudde in 20078, de 
Camino die gepresenteerd werd en wordt door allerlei politieke gremia als ‘weg’ 
tot Europese eenheid of als ‘missionair’ re-christianiseringsinitiatief.9  

De genoemde organisatie Mensen met een Missie biedt vele voorbeelden 
van internationale initiatieven voor ideële goede doelen via pelgrimages. Gied 
ten Berge, voormalig medewerker van het IKV en van de Nederlandse afdeling 
van Pax Christi, is al langere tijd in praktijk en onderzoek betrokken bij nieuwe 
pelgrimages naar het ‘Heilig Land’, Israël en Palestina, waarbij de pelgrimage in 
het kader van het Israëlisch/Palestijnse conflict wordt geplaatst.10 

Een aparte maar belangrijke subgroep is hier een tocht ondernomen ter 
herinnering of nagedachtenis van iemand. De succesvolle Camino film The Way 
is hier een treffend voorbeeld. Een vader loopt de Camino met de as van zijn 
overleden zoon, hij doet dat letterlijk in de schoenen van die zoon.11 Op pad 
zijn ter nagedachtenis van iemand komt breed voor, en wel in beide typen. 

                                                           

8 Hiervan is een film/dvd gemaakt in opdracht van Stichting Gooisch Natuurreservaat en Stichting 
Utrechts Landschap, 2007. 
9 Zie voor diverse toe-eigeningen van de Camino mijn korte overzicht van recente pelgrimagestudies, 
in: P. POST & S. VAN DER BEEK (eds.): Doing ritual criticism in a network society. Online and offline explorations 

into pilgrimage and sacred place (= Liturgia condenda 29) (Leuven/Paris/Bristol 2016) Introduction 4-9. 
Zie voor een Camino met een Europese missie: A. HEYDENDAEL: Mijn camino, ’n Europees mozaïek aan 

beleving (Leidschendam 2013). 
10 G. TEN BERGE: Land van mensen. Christen, joden en moslims tussen confrontaties en dialoog (Nijmegen 2011); 
IDEM: ‘Kom en zie!’ Nieuwe pelgrims in het Heilige Land (Nijmegen 2016); de auteur bereidt een proef-
schrift voor over deze Heilig Land pelgrimage met een dialoogmissie. 
11 The Way: een film van Emilio Estevez, 2010. 
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Overigens wordt hier het eerder door mij gemaakte onderscheid tussen intern/ 
intrinsiek en extern doel gerelativeerd. Bij lopen ter gedachtenis gaat het zeker 
ook om de verwerking van verlies van de pelgrim, zoals pelgrimage allerlei 
interne en impliciete missies kent (verwerken van echtscheiding, pensionering, 
ziekte). 

Een verwante, maar toch ook enigszins een apart type is het plaatsvervan-
gend op tocht gaan, vicarie pro in jargon.12 Het gaat hier om een oude pelgri-
magepraktijk, die teruggevoerd kan worden tot in de middeleeuwen. Je loopt 
plaatsvervangend voor iemand die de tocht niet kan ondernemen. Dat kan 
wegens ziekte of overlijden zijn.  

Dit eerste type van op weg met een missie kent een bepaalde context, kent 
bepaalde referenties die het verschijnsel meteen ook wat situeren in de traditie. 
Ik noem twee belangrijke referenties die hier in mijn optiek relevant zijn.  

Allereerst de traditie van marsen en tochten waarbij direct een doel of 
missie wordt nagestreefd. De protestmars is hier wijd verbreid voorbeeld. Denk 
ook aan de symbolische marsen van politieke groepen. De Mars op Rome van 
Mussolini in 1922, de Zoutmars van Gandhi in 1930. In ons land is er de 
traditie van stille tochten en ommegangen.13 De wortels liggen in de omme-
gangen in de 19e eeuw waar rooms-katholieke mannen in steden, het begon in 
Brabantse steden, het publieke domein betraden, uiting gevend aan hun geloof, 
en gaat vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw door in de opgekomen traditie 
van stille tochten na rampen, aanslagen of dramatische gebeurtenissen.  

Een andere directe referentie zijn de bekende Pax Christi voettochten die 
grote groepen jongeren op de been brachten van 1957 tot 1984, met als hoogte-
punt de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Met name Den Bosch was een 
bekend doel van deze tochten. De missie was vrede en gerechtigheid, maar het 
ging evengoed om ontmoeting en bezinning. En het was zeker ook een vorm 
van jeugdpastoraat met een missionaire ondertoon.14 
 

 

                                                           

12 Vicarie pro: vgl. bijvoorbeeld: https://www.caminodesantiago.me/community/threads/doing-the-
camino-on-behalf-of-someone-who-has-passed.6838/ (gezien oktober 2016). 
13 P. POST, R.L. GRIMES, A. NUGTEREN, P. PETTERSON & H.J. ZONDAG: Disaster ritual: explorations of an 

emerging ritual repertoire (Leuven 2003) m.n. 248-250; P.J. MARGRY: Teedere quaesties: Religieuze rituelen in 

conflict. Confrontaties tussen katholieken en protestanten rond de processiecultuur in 19e-eeuws Nederland (Hilversum 
2000). 
14 Pax Christi voettochten: http://www.ru.nl/kdc/over_het_kdc/archief/over_de_archieven/jeugd/ 
archieven_van_0/archieven_jeugd_i/stichting_pax/ (gezien oktober 2016). Een van de initiatiefnemers 
van de Pax Christi voettochten was pater Piet Verkoelen die lid was een missiecongregatie (Oblaten 
van Maria OMI). 
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Type II: materieel goed doel 

Een tweede hoofdtype van onderweg met een missie kent een materieel doel. 
Hier past het primair spreken van ‘het goede doel’. Hier is sprake van charity, 
van geld inzamelen voor ziekten, derdewereld projecten, projecten in Oost-
Europa, ziekenhuizen, armoedebestrijding, etc. Hier komen drie nauw verweven 
referenties in beeld.  

Allereerst wat we eigenlijk het best met een Engelse term kunnen aan-
duiden: charity. Op de expert meeting waar deze publicatie uit voortkomt werd 
bij herhaling geopperd dat de opkomst van lopen voor een goed doel beïnvloed 
kan zijn door de grote rol die allerlei charity activiteiten in Engeland en de 
Verenigde Staten spelen. Het betreft daar een hecht gewortelde traditie met 
aparte winkels, organisaties, fairs, etc.  

Een tweede context die een rol lijkt te spelen is een bekend onderdeel van 
die charity: de sponsorloop. In een individueel of collectief doorgaans sportief 
initiatief wordt geld verzameld door je te laten sponsoren per kilometer of per 
gehele traject. Met de inspanning verdien je geld voor het goede doel. Sponso-
ring kan ook gericht zijn om de tocht of attributen ervoor te kunnen onder-
nemen en financieren. Het kan ook gaan om combinaties. Zo zie ik voorbeel-
den van Camino-gangers die geld vragen om de tocht te ondernemen en tegelijk 
een goed doel willen dienen. 

Een derde directe referentie is sport. Lopen voor het goede doel is direct 
verbonden met een sportief evenement. De vele marathons en wielerrondes zijn 
hier een goed voorbeeld. Talloze tours en giro’s worden door amateurs als spor-
tieve prestatie voor een goed doel toegeëigend. ‘Opgeven is geen optie!’ is de 
bekende leus. De even populaire als ook omstreden Alpe d’Huzes is hier het 
voorbeeld. Dit heeft ook alles te maken met de sterke ‘evenementalisering’ die 
door cultuurwetenschappers in onze samenleving wordt gesignaleerd.15 De 
tochten zijn vaak graag in naam en/of locatie met grote sportevenementen 
verbonden (Tour, Giro, Elfstedentocht). 

Deze indeling in twee typen is niet statisch en strikt, maar geeft meen ik 
wel een goede eerste ordening en contextualisering van ons verschijnsel. Er zijn 
ook voorbeelden van zogenoemde ritual transfer van het ene naar het andere 

                                                           

15 T. LIJSTER: De grote vlucht inwaarts. Essays over cultuur in een onoverzichtelijke wereld (Amsterdam 2016) 
119s.; vgl. P. POST: ‘Re-inventing liturgical music. Jan en Peter Hendriks en de Open Kerk-beweging’, in 
M. HOONDERT, I. DE LOOS, P. POST & L. VAN TONGEREN (eds.): Door mensen gezongen. Liturgische muziek 

in portretten (= Meander 7) (Kampen 2005) 302-317, hier 307-312; R. SONNENBERG & M. BARNARD: 
‘God talk between Beat and Silence. Presentatie van een PhD-project over youth worship in prote-
stantse contexten’, in Jaarboek voor Liturgieonderzoek 24 (2008) 177-197, hier 180s. 
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type.16 Zo kende Dokkum vanaf de 19e eeuw een bedevaarttocht naar de 
moordplek en de bron van Bonifatius, recent verdampte die tocht, en kwam de 
sportieve Bonifatiusloop op.17 

 
Wat is er in het spel? 

 
De volgende stap is het verschijnsel te duiden, waarom is het zo sterk opgeko-
men in onze cultuur? Welke situerende en verklarende perspectieven kunnen we 
hier inbrengen? 

Verkennend zie ik de volgende vraag- en antwoordrichtingen waarbij ik 
nogmaals gesteld de pelgrimage als kader hanteer. 

 
Ritueel tekort 

Allereerst zou ik een antropologisch-ritueel perspectief willen inbrengen. 
Misschien wijst de sterke opkomst van een missie of een goed doel bij een 
ritueel zoals de pelgrimage, maar ook bij sportbeoefening in het algemeen (zie 
de bijdrage van Martine Prange hier ook!), op een tekort of misverstand. Ik con-
centreer me nu even op het ritueel van de pelgrimage, op lopen als rituele act. 
Het voortdurend verbinden van een missie of goed doel aan dat ritueel zou 
kunnen duiden op het niet langer kunnen omgaan met ritueel als nutteloos en 
belangeloos, als functieloos handelen, als het spelen van kinderen of jonge 
hondjes zoals Huizinga in zijn beroemde boek Homo Ludens aangeeft.18 Ritueel 
en spel kennen uiteindelijk geen doel of missie, onttrekken zich juist aan 
functies en verdienmodellen. Ze zijn in wezen inefficiënt.19 Iets soortgelijks lijkt 
te gelden voor sport, een domein dat overigens in oorsprong nauw verbonden 
was met ritueel en religie. Sport is spel. Sport heeft vooral betekenis in zich zelf, 
in de pure lichamelijke prestatie en competitie.20 

                                                           

16 Voor Ritual Transfer: R. LANGER, D. LÜDDECKENS, K. RADDE & J. SNOEK: ‘Transfer of ritual’, in 
Journal of Ritual Studies 20, 1 (2006) 1-10; P. POST: ‘Ritual transfer als ‘re-inventing ritual’. Liturgische 
‘Bewegungen’ und rituell-liturgische Referenz‘, in Liturgisches Jahrbuch 58, 2-3 (2008) 149-164. 
17 P. POST: Het wonder van Dokkum. Verkenningen van populair religieus ritueel (Nijmegen 2000); vgl. site: 
http://bonifatiusloop.nl/ (gezien oktober 2016). Kinderen sponsoren in deze hardloop challenge de 
Stichting Clowns 4 Care. 
18 J. HUIZINGA: Homo ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur (1938), in: Verzamelde werken 

V Cultuurgeschiedenis III, ed. L. BRUMMEL et al. (Haarlem 1950) 26-246, vgl. http://www.dbnl.org/ 
tekst/huiz003homo01_01/ (gezien oktober 2016); Engelse ed.: A study of the play-element in culture 
(London 1949), zie http://art.yale.edu/file_columns/0000/1474/homo_ludens_johan_huizinga_routledge 
_1949_.pdf (gezien oktober 2016).  
19 A. DROOGERS: Zingeving als spel. Over religie, macht en speelse spiritualiteit (Almere 2010). 
20 D. BROWN: God and the enchantment of place. Reclaiming human experience (Oxford 2004) 387-403; W.E.A. 
VAN BEEK: De rite is rond. Betekenis en boodschap van het ongewone (= inaugurele rede Tilburg 2007). 
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Dit duidingsperspectief, maar ook wel de nog volgende te noemen per-
spectieven, raakt het sterk opkomende thema in de cultuurwetenschappen van 
authenticiteit.21 

 
Rituele dynamiek 

Een tweede duiding kan liggen bij de rituele dynamiek die we in moderne 
westerse cultuur zien vanaf de lange jaren ’60 van de vorige eeuw.22 In die lange 
jaren ’60 verliest ritueel handelen zijn vanzelfsprekendheid, er wordt plots om 
legitimatie ervan gevraagd. Ritueel, en zeker traditioneel institutioneel religieus 
ritueel, verliest plausibiliteit. Er wordt gevraagd naar zin, functie en doel ervan. 
Het is de periode van de opkomst van maatschappelijk geëngageerde rituelen, 
Politiek Avondgebed van Jürgen Moltmann en Dorothee Sölle.23 Moeten we 
nog wel kerken bouwen terwijl er zoveel noden zijn die om geld vragen? 
Bestaande rituelen krijgen een thema: solidariteit, vrede en gerechtigheid. In 
deze context ontwerpt Huub Oosterhuis zijn Nederlandstalige liturgieën met 
een sterk ethisch en politie engagement. In deze setting komen de genoemde 
Pax Christi voettochten tot grote bloei (vanaf 1957).  

Rituologisch en liturgiewetenschappelijk is het eigenlijk vreemd om liturgie 
een thema te geven. Er is immers al steeds een thema, we vieren Pasen of 
Kerstmis, of de gedachtenis van een heilige, of nog fundamenteler: christenen 
komen samen om Christus te gedenken.  

 
Cultuur van ‘het zelf’ 

Als een belangrijk algemeen kader speelt voorts wellicht de sterke privatisering 
en verinnerlijking in onze cultuur een rol. Recent werd dit uitgewerkt door de 
cultuur- en kunstfilosoof Thijs Lijster in zijn boek De grote vlucht inwaarts.24 Hij 
ziet een dominante ‘cultuur van het zelf’ waarin politiek, ethiek, religie en 
spiritualiteit geprivatiseerd worden en waar de oplossingen voor wereldproble-

                                                           

21 Behalve in het domein van kunst (‘authentieke kunst’, ‘authentieke kunstenaar’) en pelgrimage (‘de 
authentieke pelgrim’) speelt dit thema met name in studie naar digitale cultuur: vgl. H. CAMPBELL (ed.): 
Digital religion: Understanding religious practices in new media worlds (Abingdon 2013), daarin: Chapter 6: 
‘Authenticity’ (door K. Radde-Antweiler) 88-103; POST & VAN DER BEEK (eds.): Doing ritual criticism in 

a network society, ‘Reproduction and authenticity’, 99s. 
22 P. POST & M. BARNARD: ‘Balance and perspective. Some critical observations regarding the 
historiography of the era of the Liturgical Movement in the Netherlands’, in L. VAN TONGEREN, M. 
BARNARD, P. POST & G. ROUWHORST (eds.): Patterns and persons. A historiography of liturgical studies in the 

Netherlands in the twentieth century (= Liturgia condenda 25) (Leuven 2010) 469-485 met opgave van 
literatuur over ritueel-liturgische dynamiek in en na de lange jaren zestig. 
23 Vgl. https://www.lucepedia.nl/dossieritem/solle-dorothee/politiek-avondgebed (gezien oktober 2016). 
24 LIJSTER: De grote vlucht inwaarts. 
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men bij ons zelf gezocht worden.25 ‘Een betere wereld begint bij jezelf’ is de 
leuze en die verinnerlijking van problemen verklaart de hausse aan benefiet 
activiteiten, sponsorlopen en opkomst van charity activiteiten. Je bakt in je eigen 
keuken cupcakes voor de vrede, voor het milieu, voor vluchtelingen. Spirituali-
teit en rituelen worden er ook door getekend. De moderne pelgrimage is primair 
een individuele onderneming, The Passion is niet zozeer een teken van de terug-
keer van de religie als communitas. Er is niets gemeenschappelijks in het spel, 
iedereen, publiek en acteurs, staan en lopen ieder voor zich en de interviewer 
vraagt voortdurend naar persoonlijke beleving van aanwezigen.26  

Ik weet niet of deze cultuurduiding helemaal opgaat, maar het raakt ons 
verschijnsel wel direct, vermoed ik. 

 
Doen als norm 

Een vierde element hangt met die zelf-cultuur direct samen, het betreft de 
sterke nadruk op doen, op de handelingsdimensie in onze cultuur. De zelf-
cultuur is een Doe-het-zelf-cultuur. We leven in een cultuur waar zelfreflectie en 
zelfexpressie uitmonden in doen. Ik neem weer ritueel als voorbeeld, maar sport 
zou evengoed het voorbeeld kunnen zijn. Passief toeschouwen past minder. We 
willen meedoen. In uitvaarten moet wat te doen zijn, met bloemen, water, licht. 
De jaarlijkse Bomen voor het Leven Dag in november ter nagedachtenis van 
overleden kankerpatiënten was jaren een groot succes, kern is het planten van 
een boom.27 Doen, handelen. Dat doen is direct verbonden met prestatie, be-
loning en verdienen. Hiermee staat op weggaan met een missie of goed doel in 
een lange traditie van boetetochten en ex voto riten en het principe van do ut des. 
De eerder genoemde stille ommegangen waren vaak het inlossen van een ge-
lofte, als Maria de stad vrijwaarde van oorlogsgeweld dan zou de tegenprestatie 
van een jaarlijkse ommegang volgen. Dat zien we nu terug in doen en handelen 
met een missie en goed doel, alleen is het doel nu meer op het hier en nu 
gericht. 

 

                                                           

25 LIJSTER: De grote vlucht inwaarts, 63ss.; 193ss. 
26 IDEM 63. 
27 J. TONNAER: Bomen voor het leven. Een studie naar en hedendaags collectief herdenkingsritueel voor overleden 

kankerpatiënten (= Netherlands Studies in Ritual and Liturgy 11) (Groningen/Tilburg 2010); P. POST: 
‘The Trees for Life day in the Netherlands and the ritual reference of pilgrimage’, in Mortality 10, 4 
(2005) 251-261; IDEM: ‘The pilgrimage to the ‘Cancer Forest’ on the ‘Trees for Life Day’ in 
Flevoland’, in P.J. MARGRY (ed.): Shrines and pilgrimage in the modern world. New itineraries into the sacred 
(Amsterdam 2008) 281-297. Doordat de organisatie van de herdenking meer kostte dan het opbracht, 
beëindigde KWF Kankerbestrijding het ‘evenement’, 2015 was de laatste keer. Officieel werd gemeld 
dat het Koningin Wilhelmina bos ‘vol’ zou zijn.  
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Goede werken en offer 

Met die ommegangen zijn we weer meer op het erf van de religie en het 
duidingsperspectief dat doen en handelen worden gezien als goede werken die 
weer verbonden kunnen worden met offer. Het is nu niet de plaats en tijd om 
dit uit te werken. Ik verwijs naar de bijdrage van Wouter van Beek. Het is een 
oud gegeven dat men gelooft door bepaalde handelingen voor zichzelf of 
anderen heil en heling kan bewerken. Zeker in de katholieke traditie is het on-
voorwaardelijke karakter hiervan (prototype: Abraham die bereid is zijn zoon te 
offeren) vaak sterk gerelativeerd en lijkt er sprake van een transactie, van een 
economische ruil.28 Een pregnante vorm is het ritueel van het offer. Ook deze 
richting lijkt duidingspotentie te hebben: grote lichamelijke inspanningen zoals 
de Camino of het bestijgen van de Alpe d’Huez of Mont Ventoux lijken 
impliciet een dergelijk transactie offer te zijn. 

 
Transfer 

Een volgende duidingsrichting verbind ik met het al genoemde verschijnsel van 
rituele en culturele transfer. Als we er van uitgaan dat er in de cultuur steeds een 
reeks dominante zones of domeinen zijn, dan zie je dat die zones soms botsen, 
maar soms ook elementen van de een naar de andere overbrengen. Of anders 
gezegd: bepaalde dominante domeinen stralen uit, bieden scripts en scenario’s 
aan die breed opgepakt worden.29 Dat zou bij onze missies en goede doelen ook 
wel eens kunnen spelen en wel in de zin dat het domein van sport in onze 
cultuur zó dominant aanwezig is, dat daar een grote uitstraling vanuit gaat en dat 
elementen daarvan doordringen in allerlei andere domeinen zoals religie, her-
denken, kunst en cultuur. De sportieve prestatie en het sportevenement zijn als 
script of scenario alom aanwezig. Dit lijkt ook weer verbonden te zijn met 
andere kenmerken van onze cultuur zoals de al genoemde sterke evenemen-
talisering. En aldus grijpt van alles nu in elkaar. We houden erg van evene-
menten, en daar moet men wat kunnen doen, en dat kan weer goed via spor-
tieve prestaties, maar dat moet weer plausibel en gelegitimeerd worden, en 
daarvoor is het goede doel en de missie. In die zelfde context worden uitvaarten 
verbonden met goede doelen, met stichtingen ter nagedachtenis van de over-
ledene. 

                                                           

28 LIJSTER: De grote vlucht inwaarts, 35s.  
29 P. POST: Voorbij het kerkgebouw. De speelruimte van een ander sacraal domein (Heeswijk 2010); IDEM: 
‘Fields of the sacred: Reframing identities of sacred places’, in P. POST, A.L. MOLENDIJK & J. 
KROESEN (eds.): Sacred places in modern western culture (Leuven/Paris/Walpole, MA 2011) 13-59; IDEM: 
‘From identity to accent. The ritual studies perspective of fields of the sacred’, in Pastoraltheologische 

Informationen 33, 1 (2013) 149-158. 
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Re-inventing pilgrimage? 

Met een laatste perspectief richt ik me weer expliciet op de koppeling van een 
missie en doel aan bedevaart en pelgrimage. Misschien is die missie van nu 
helemaal niet zo’n nieuw verschijnsel als we wel denken. Misschien is het juist 
het hernemen en herijken van een oude laag van pelgrimage. Afgezien van de 
peregrinus als thuisloze zwerver, dus zonder doel maar wel een missie, hadden 
pelgrims een doel, dat kon boete en vergeving zijn, het inlossen van een gelofte, 
of heil en heling van zichzelf of een ander.  

Onderweg zijn, lopen, fietsen met een doel, kan ook gezien worden als 
herijking van een heel basaal christelijk of humanistisch principe: uiteindelijk 
doe je het voor de ander (die ander kan ook een hoofdletter krijgen: de Ander). 
Zygmunt Bauman, die zeer kritisch is over de postmoderne mens in een fluïde 
samenleving en die mens wel schetst als een naar zin en doel tastende zwerver, 
gebruikt de pelgrim als beeld voor de mens met perspectief en doel waardoor de 
levenstocht zin, betekenis en waarde krijgt.30 Het doel geeft vorm, kader en 
continuïteit. Lopen met een missie of doel, materiaal of immaterieel, is aldus 
misschien wel een vorm van re-inventing pilgrimage. En in dat perspectief bezien is 
die moeilijk te plaatsen vorm van vicarie pro misschien wel de prototypische 
gestalte van lopen met een missie, het is een handeling van Stellvertretung en 
Selbsthingabe, de ultieme act van compassie en liefde voor de a[A]nder…. 

 
 

                                                           

30 Z. BAUMAN: ‘From pilgrim to tourist – Or a short history of identity,’ in St. HALL & P. DU GAY 
(eds.): Questions of cultural identity (London 1996) Chapter 2, 18-36; IDEM: Globalization. The human 

consequences (New York 1998) 77ss.; LIJSTER: De grote vlucht inwaarts, 189s.; P. POST: ‘Beyond the topos of 
the pilgrim and the tourist’, Chapter 3 in POST & VAN DER BEEK: Doing ritual criticism in a network society, 
25-36, hier 27s. 
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Pelgrimeren in een conflictgebied 
Een casus van nieuwe pelgrims in Israël en Palestina  

en hun missie 

Gied ten Berge 

 

Een onderzoek naar ‘nieuwe pelgrims’ 

 

In 2005 ondernam ik tijdens een sabbatsperiode een fietstocht naar Santiago de 

Compostela: voor mezelf, om een periode van teleurstelling en emotie achter 

me te kunnen laten en perspectieven te verzamelen voor de derde levensfase. 

De (post)moderne pelgrim ervaart op die tocht vaak dat het heilzaam is om een 

poosje afstand te nemen en dagelijks nieuwe ruimte en een nieuwe horizon te 

ervaren. Ik proefde al wel het verschil met de ‘solidariteitspelgrimage’ die ik in 

2004 als medewerker van de katholieke vredesbeweging Pax Christi naar het 

Heilige Land had georganiseerd. Vanuit het gezichtspunt van ‘pelgrims met een 

missie’ bezien, paste mijn Santiagotocht wel in de trend om daar extra zin aan te 

verlenen door je te laten sponsoren. Ik haalde geld op voor een educatief cen-

trum in Bethlehem. 

In 2006, een jaar na mijn Santiagotocht, organiseerde ik met Kerstmis voor 

leden van Pax Christi wederom een ‘solidariteitspelgrimage’ naar Israël en Pa-

lestina. Tijdens deze reizen werden niet alleen heilige plaatsen bezocht, maar 

vonden er ook ontmoetingen plaats met Israëlische en Palestijnse vredesacti-

visten. De pelgrimsgeschiedenis van de internationale Pax Christi-beweging 

begon vlak na de Tweede Wereldoorlog met een Duits-Franse verzoenings-

bedevaart van jongeren naar Lourdes die later als boetetochten in de Frans-

Duitse grensstreek lopend met het ‘Pax Christi Vredeskruis’ naar elkaars kerken 

werden afgelegd.1  

                                                           

1 De tochten met het ‘Vredeskruis’ – dat wordt bewaard in de Dom van Aken – waren het initiatief 

van Dorthel Claudot die er kort na de Tweede Wereldoorlog mee wilde inspireren tot Frans-Duitse 

verzoening. Ze kreeg steun van bisschop Pierre-Marie Théas die zich had verzet tegen de deportatie 

van de joden en daarom in 1944 gevangen werd gezet. Tijdens zijn gevangenschap bleef Théas bij zijn 

christelijke overtuiging dat je je vijanden lief moet hebben (Mattheüs 5:43). Dit stuitte sommige 

medegevangenen tegen de borst. Théas realiseerde zich dat een overwinning op kwade machten en het 

verzoenen van vijanden verschillende opgaven zijn, die in elkaars verlengde liggen. Zie: M. BECKER: 
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De directe aanleiding om van ‘pelgrimeren met een missie’ in Israël en 

Palestina mijn onderzoeksonderwerp te maken, komt ten dele voort uit deze ge-

schiedenis van de kerkelijke vredesbeweging, ten dele uit een geloofsdocument 

van een groep leiders van de Palestijnse christelijke gemeenschap, dat in decem-

ber 2009 verscheen onder de titel ‘Het uur van de waarheid: een woord van 

geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden’. Het bevat onder 

meer een oproep aan medechristenen wereldwijd om naar het Heilige Land te 

blijven komen, maar uitdrukkelijk als een nieuw type pelgrims met een open 

oog voor de situatie ter plaatse:  

 
Om onze werkelijkheid te verstaan, zeggen we tegen de kerken: ‘Kom en zie!’ 
Wij zullen ons aandeel leveren om jullie de waarheid van onze harde werke-
lijkheid te laten zien. We zullen jullie ontvangen als pelgrims die naar ons toe 
komen om te bidden en een boodschap van vrede, liefde en verzoening te 
brengen. Jullie zullen de feiten leren kennen van dit land en de bewoners, 
zowel de Palestijnen als de Israëli’s.2 

 

In 2013 volgde een uitnodiging van deze Palestijnse christenen om mee te 

denken over een ‘contextuele pelgrimstheologie’ voor het Land. Een theologie 

die zich zo noemt, voltrekt zich in verbondenheid met mensen die lijden, als 

sociale of etnische groep, vanwege hun gender of hun religie, door de geplaagde 

plek waar ze leven, hun huidskleur, hun geschiedenis, enzovoorts. Ze betekent 

‘een verbinding van contextualiteit en bevrijding,’ zoals Hoedemaker zegt.3 Dat 

vraagt in Israël en Palestina om pelgrims als betrokken ‘grensgangers’ met een 

open oog voor het onrecht, maar zonder dat ze daardoor ook ‘partijgangers’ 

worden.  

De focus van mijn onderzoek richtte zich echter niet zozeer op een theo-

logische verantwoording van het fenomeen maar op de vragen waarmee men-

sen aan een dergelijke reis beginnen en wat er onderweg met hen gebeurt. 

Welnu, ze bleken inderdaad op zoek naar wat je ‘meervoudige verbondenheid’ 

zou kunnen noemen, geen veilig enerzijds-anderzijds, maar de bereidheid om de 

uitdaging onder ogen te zien om keuzes te maken, ook als die lastig zijn.  

                                                                                                                                                 

‘De geschiedenis van Pax Christi van 1948 tot 1968; Gebed, studie en actie’, in: B. SCHENNINK, M. 

BECKER, H. BOS & C. ARENDS (red.): In beweging voor de vrede. Veertig jaar Pax Christi: Geschiedenis, 

werkwijze, achterban en invloed (Nijmegen/Den Haag 1988) 19-20. 
2 Kairos-document: Het uur van de waarheid. Een woord van geloof hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse 

lijden (Bethlehem 2009) 12, 6.2: http://www.kairospalestine.ps/sites/default/files/Dutch.pdf 

(geraadpleegd januari 2017). 
3 L.A. HOEDEMAKER: ‘Reflecties over contextualiteit’, in: IDEM (red.), Theologiseren in context (Kampen 

1997) 275. 
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Ik wilde de vraag beantwoorden, hoe het type reizigers dat ik voor ogen 

had in het huidige pelgrimsonderzoek zou landen, corresponderend met de pel-

grimstheorie in ontwikkeling, en dus niet top down. Ten behoeve van mijn onder-

zoek ben ik begonnen daarvoor een aantal min of meer ‘klassieke’ pelgrims-

theorieën te doorzoeken, tot ik acht vermoedelijke theoretische kenmerken ver-

zameld had, waarmee deze ‘vredespelgrims’ of ‘solidariteitspelgrims’, min of 

meer congrueren. Aanvankelijk dacht ik nog, dat de vigerende theorie me te 

weinig houvast zou bieden voor de mix aan politieke en religieuze-culturele 

dimensies van het pelgrimeren, die ik tegenkwam, maar ik heb onder andere 

door een nadere kennismaking met het werk van Grimes en het onderzoek van 

Glenn Bowman op pelgrimslocaties in het Heilige Land, bijgeleerd.  

Ik las met belangstelling Peter Margry’s discussie met toerismewetenschap-

pers, waarin hij het begrip pelgrim lijkt te willen beschermen tegen epistemo-

logische verwarring en het daarom uitsluitend zou willen toepassen op religieuze 

verschijnselen.4 Ik besef nu meer, dat het bijeffect daarvan kan zijn, dat de 

pelgrim op ‘sterk water’ kan komen te staan, terwijl de mengvormen van pel-

grim en toerist niet onvermijdelijk hoeven op te lossen in de zee van seculiere 

toeristen, maar omgekeerd ook daar als vernieuwende religieuze verschijnselen 

uit kunnen opduiken. 

Met een speciaal oog voor de actuele sociale context van het land waar zij 

naartoe gaan, bedacht ik, in alle voorlopigheid, voor ‘mijn pelgrims’ de volgens 

kenmerken:5 

 

• Ze zijn bereid tijdens hun reis niet weg te kijken van de ‘chaos’, maar om de 

verscheurdheid die conflict en repressie in henzelf oproepen, onder ogen te 

zien. 

• Ze verwachten een reis die maatschappijkritisch is en niet neutraal, maar niet 

één van ‘partijgangers’.  

• Ze kiezen voor een groep die het vermogen bezit een communitas te worden, 

waarbinnen men zich reflecterend en normatief kan oriënteren en die naar 

meerdere kanten openstaat. 

                                                           

4 P.J. MARGRY: The secular pilgrim. Are we flogging a dead metaphor?, in: Tourism Recreation Research 

Vol. 39, 2 (2014) 13-46. 
5 Het betreft opvattingen van o.a, Victor Turner, Erik Cohen, Clifford Geertz, Milton Singer, Ronald 

Grimes en Arnold van Gennep, die deels geraadpleegd werden in: C. BELL: Ritual, perspectives and 

dimensions (Oxford/New York 1997). Ook werden recentere beschouwingen van deelnemers aan het 

discours over het topos van ‘de pelgrim’ en ‘de toerist’ geraadpleegd, zoals Peter Jan Margry, Ellen 

Badone, Paul Post, Rami Isaac en Gregory Ashworth. 
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• Ze vereenzelvigen zich niet eenzijdig met de traditie van hun religieuze cul-

tuur, en staan open voor religie als veranderende, vernieuwende kracht, ook 

in ritueel opzicht.  

• Ze beseffen dat die kracht van religie politieke en theologische denkbeelden 

en gezindheden ten aanzien van het Land en zijn bewoners op de proef kan 

stellen en veranderen.  

• Ze hoeven er niet op voorhand van overtuigd te zijn dat ze ‘pelgrim’ zijn of 

dat zullen worden, maar ze weten wel dat ze geen doorsnee pelgrim-toeristen 

zijn en ook geen politieke toeristen. 

• Ze zijn zich ervan bewust dat ze de reis zelf mee moeten maken, ook door er 

zo mogelijk een vervolg aan te geven.6 

• Oorlog en conflict zijn voor hen niet zomaar interessante toeristische ‘attrac-

ties’. 

 

Als observerende participant heb ik een groep van 15 van zulke reizigers naar 

het Land vooraf, tijdens en na een hun reis intensief gevolgd. Elf protestanten 

en vier katholieken. Ik noteerde hun bereidheid om Palestijnse én Israëlische 

mensenrechtenactivisten te willen ontmoeten en heb met hen en Israëlische 

activisten een Palestijnse boerenfamilie geholpen olijven te plukken in hun half 

verwoeste boomgaard in de buurt van Nablus. Maar ik heb hen ook horen dis-

cussiëren met een Amerikaanse joodse kolonist, ze om zes uur in de ochtend 

mee zien gaan op de Via Dolorosa van Bethlehemse arbeiders die zich dagelijks 

door de draaideuren van de checkpoints moeten persen. Ik hoorde hun discussies 

onderling over vertrouwde en wankelende theologische denkbeelden die betrek-

king hebben op het Land, het Volk en de Uitverkiezing, de vraag ook, of een 

staat daar een plaats in kan hebben. Ik heb met hen meegevierd in Palestijnse 

kerken, en in de ‘illegale’ grotkapel van de Tent of Nations, het vredesproject van 

de christelijke Palestijnse boer Daoud Nassar. Op Sabbat schoof ik met ze aan 

in een synagoge, we bezochten samen een moskee en lazen en bespraken de 

Bergrede aan de oevers van het Meer van Genesareth.7 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           

6 G. TEN BERGE: ‘Kom en zie!’ Nieuwe pelgrims in het Heilige Land (Nijmegen 2016) 53. 
7 IDEM: 79-100.  
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Kom en zie! pelgrims dansen onder leiding van Palestijnse christelijke vrouwen in het 

Sumud House in Bethlehem (foto: collectie Gied ten Berge, oktober 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom en zie! pelgrims helpen een boer olijven plukken in zijn door Israëlische settlers deels 

verwoeste boomgaard bij Nablus (foto: collectie Gied ten Berge, oktober 2013) 
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Mountain Chapel, meditatieplaats voor vrijwilligers en Kom en zie! pelgrims op de Tent of 

Nations (foto: Gied ten Berge, december 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelgrims vieren wekelijks met Palestijnen in de open lucht de Eucharistie mee in Cremisan 

bij Bethlehem (foto: Gied ten Berge december 2011) 
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Acht samenvattende conclusies 

 

De 70 uur opnamen van de interviews en de groepsgesprekken terug horend, 

ben ik tot de volgende concluderende samenvatting gekomen: 

 

1) De deelnemers bleken zich vooraf bewust van de normatieve bedoelingen en 

het morele belang van hun pelgrimage en realiseerden zich dat er een beroep 

zou worden gedaan op hun sociale capaciteiten. En wel in het omgaan met 

elkaar en met elkaars verschillen, maar vooral ook in het omgaan met mensen 

die leven in een verscheurd land, waar scherpe oordelen, discriminatie en onder-

drukking het leven mee bepalen. Ze beseften dat hun denkbeelden en gezind-

heden ten aanzien van met name Israël als staat en zijn bewoners getoetst zou-

den worden. Ze stonden er open voor, maar waren soms ook ongerust over wat 

ze zouden tegenkomen. Een predikant die deelnam zag als kind de film Exodus 

en koesterde toen een postzegelverzameling van Israël. Een andere deelnemer 

had als katholiek missionaris in Libanon gewerkt en had daar voor Israëlische 

tanks moeten vluchten. Hij ontwikkelde uit die ervaring een beeld van de vijand 

komend uit het zuiden, enzovoorts. 

 

2) De deelnemers bleken niet al te beducht om bij zichzelf en met elkaar ge-

voelens van sympathie en antipathie te delen die ze in hun ontmoetingen onder-

weg hadden ervaren. Het bleek wel vermoeiend voor ze, soms zelfs onthutsend 

om op deze weg zo open te staan voor hun omgeving. Geen queeste dus, waarin 

je je niet laat afleiden en die recht door ‘de chaos’ naar een voorgeschreven 

‘heilig doel’ loopt, zoals de Israëlische antropoloog Erik Cohen de pelgrimage 

ziet.8 Het werd zo een groep mensen die moral explorers genoemd kunnen 

worden, omdat ze in hun meerzijdige ontmoetingen gaandeweg zelf ontdekten 

wat de diepere contextuele thema’s van het Land vandaag zijn en welk moreel 

beroep die op hen doen. Er was bijvoorbeeld aandacht voor de vraag, hoe het 

komt dat in geweldssituaties slachtoffers daders kunnen worden en omgekeerd. 

De meervoudige ontmoetingen met Palestijnen, Joodse en Arabische Israëliërs 

die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid boden in positieve zin de meesten 

een vernieuwende, normatieve oriëntatie en motivatie ten aanzien van het Land. 

In een situatie van structureel onrecht en verscheurdheid bleken deze Palestij-

nen en Israëli’s voor de deelnemers vertrouwenwekkende ‘wegwijzers’ te zijn, 

een welkom alternatief voor die toeristische gidsen of religieuze propagandisten 

die attractieve, heilige plaatsen en de situatie in het Land door een eenzijdige 

                                                           

8 BELL: Ritual, perspectives and dimensions 249. 
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positieve bril laten zien. Zo groeide de reis uit tot een reeks van geschakelde ge-

beurtenissen, vol tegenspraken en contrasten, de ene dag nog biddend en 

zingend aan het rustieke Meer van Genesareth, de volgende dag in een bezin-

nend, kritisch ritueel van bidden en Bijbel lezen in de grotkapel van de Tent of 

Nations, en als getuigen van een stenenregen in Hebron na de mishandeling van 

een tiener door soldaten.9 

 

3) De deelnemers vonden het vaak vooraf al een positief vooruitzicht te kun-

nen deelnemen aan een pelgrimsgroep die in de termen van Victor Turner een 

communitas binnen (of tegenover) de bestaande sociale structuur kan worden 

genoemd; een ervaring van homogeniteit versus differentiatie, gelijkheid tegen-

over ongelijkheid binnen een tijdelijke, eigen ‘orde’.10 De onderlinge verstand-

houding die daarbij hoort, ontwikkelde zich onderweg: voortdurend discussië-

rend en reflecterend met elkaar, in de bus, tijdens de maaltijd, en iedere avond 

evaluerend en mediterend. Men was elkaar ook tot steun op lastige momenten. 

Verschillende deelnemers wezen de laatste avond op het bijzondere van die 

groepservaring. Niet vanwege het zomaar gezellige reisgezelschap, maar omdat 

men elkaar al snel ging aanvoelen als ‘vertrouwd’ en ‘inspirerend’. Dit werd ge-

zien als een noodzakelijke voorwaarde om zo in dit land op reis te kunnen zijn, 

een vorm van reizen die mijns inziens gekwalificeerd kan worden als een nieuwe 

vorm van pelgrimeren.  

 

4) De groep stond open voor religie als veranderende, vernieuwende kracht, 

zoals Clifford Geertz religie waarnam.11 Ook in de uitvoering van rituelen, 

onderweg en achteraf. De Wave of Prayers bijvoorbeeld, een cyberinitiatief van 

het Centrum voor Palestijnse Bevrijdingstheologie Sabeel12, gaf de mogelijkheid 

om ook in gebed verenigd te blijven. De inmiddels beroemde alternatieve kerst-

stal van Claire Anastas ging bij verschillende deelnemers mee in de koffer en 

vervulde tijdens de Advent en in kerstvieringen een rituele rol wanneer ‘de 

                                                           

9 Milton Singer (1912 -1994) zag de pelgrimsreis als een reeks betekenis gevende activiteiten, Ronald 

L. Grimes vroeg expliciet aandacht voor de kritiek die riten tot uitdrukking kunnen brengen (ritual 

criticism) en de hulp die de theoreticus kan bieden bij de kritische reflectie op rituele activiteiten 

(ritology). Zie: BELL: Ritual, perspectives and dimensions 74-75. 
10 (Anti-)structure en communitas verwijzen bij Turner naar het contrast tussen patronen, normen en 

waarden van het alledaagse leven en de ‘alternatieve’ pelgrimsgemeenschap die zich hierbinnen (of 

tegenover) beweegt. Zie BELL: Ritual, perspectives and dimensions 40. 
11 IDEM 66-67. 
12 Webpagina Sabeel Wave of Prayers: http://sabeel.org/category/wave-of-prayers/ (geraadpleegd 

januari 2017). 



Pelgrimeren in een conflictgebied   31 

Camino Cahier 1 – 2017 

muur’ vóór deze kribbe op kerstavond werd weg gehaald.13 Een van de predi-

kanten sprak over de reis als ‘een soort van geloofservaring’. Hij was ‘aange-

raakt’, zei hij en was het Land ‘met andere ogen’ gaan zien. Voor de oud-missio-

naris uit Libanon betekende de reis een ontroerend keerpunt. Bij hem kon je 

spreken van een catharsis. Bij de ontmoeting met een oud-militair, nu de leider 

van de Breaking the Silence, een organisatie die getuigenissen verzamelt van Israë-

lische oud-militairen, moest hij zijn eigen, in de Libanon gevormde vijandbeeld 

‘loslaten’.14 De reis, vond hij, had zijn levensbeschouwelijke visie op het conflict 

‘verdiept’. 

Vooral bij sommige protestanten in de groep (de meesten waren prote-

stant) bleek een zekere reserve te bestaan tegenover het conventionele pelgrims-

wezen in het Land en de vermeende idolatrie rond ‘heilige stenen’. Verbaasd 

over zijn eigen ‘ontroering’ – wèl bij de Klaagmuur, maar zijn gelijktijdige weer-

zin bij het zien van de gedragingen van Oosterse christenen in de Heilig 

Grafkerk – oversteeg één van hen zijn ambivalenties door Jesaja 2 en Micha 4 

ter sprake te brengen. In deze teksten ontvouwt zich het visioen van het Land 

als een Belofte voor alle volkeren die optrekken naar ‘Jeruzalem’. Een enkeling 

bleek bekend met het begrip van de Britse pater Michael Prior CM, theoloog, 

archeoloog en pelgrimsgids, die Palestijnen in de vorige eeuw al de ‘living stones’ 

van het Land noemde.15 Het ‘existentiële’ verlangen om ook als persoon te 

mogen veranderen, werd verwoord door de jongste deelneemster, die een be-

roepsopleiding toerisme volgde. Geraakt als ze was door de zwaarte van het 

leven van veel mensen in het Land, maar die hun leven niettemin blijven vol-

houden. Ze hoopte dat hun voorbeeld ‘een boodschap’ ook aan haarzelf zou 

mogen blijven.  

 

5) Toch bleef het tot na de reis voor alle deelnemers niet steeds even duidelijk 

wie of wat ze nu eigenlijk waren geweest, zomaar geëngageerde ‘toeristen’ of 

toch ‘pelgrims’? Deels berustte de verwarring op een meer katholieke dan refor-

matorische habitus. Het kan ook te maken hebben met een verschil tussen twee 

actuele beelden van pelgrims: dat van de postmoderne zinzoeker die op een 

oude uitgestippelde route ‘de weg naar binnen’ zoekt, en degene die met een 

‘missie’ juist naar buiten wil treden. Het berustte mogelijk ook op een ‘kennis-

theoretische’ verwarring over het begrip pelgrim, dat volgens Peter Margry te 

                                                           

13 Interview met Claire Anastas: https://www.youtube.com/watch?v=Lc7VG3zfxeA (geraadpleegd 

januari 2017). 
14 Webpagina SIVMO met informatie en links naar en over Breaking the Silence: http://www.sivmo.nl/ 

wij-steunen/detail/2009/09/breaking-the-silence.html (geraadpleegd januari 2017). 
15 D. MACPHERSON (ed.): A living stone. Selected essays & addresses by Michael Prior CM (London 2006) 112. 
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zeer een containerbegrip is geworden waardoor de speciale religieuze betekenis 

van het begrip in het Westen aan intrinsieke waarde dreigt te verliezen.16 

Het gezelschap vormde in ieder geval géén groep professionals op een fact 

finding mission, dienst- of studiereis.17 ‘Want dan nog kun je met een plank voor 

je harses op reis gaan’, zoals een NGO-medewerkster het plastisch uitdrukte. Ze 

was eerder op dienstreis in het Land geweest. Op deze reis had ze een groot 

verschil ervaren, omdat de verhalen van mensen dit keer ‘onverdund’ bij haar 

waren binnengekomen: ‘…als een boodschap, niet gefilterd door professionele 

normen en frames’. 

 

6) Een normatieve oriëntatie die uitloopt op het rechtvaardig en getuigend 

willen handelen, vond ik bij iedereen in de groep terug. De vijf theologen in het 

gezelschap begrepen al snel welk huiswerk hen na de reis te wachten stond, als 

het nog meer zou gaan om een noodzakelijke vernieuwing van een eenzijdige 

‘staatkundige’ interpretatie van hun verbondenheid met joden en Jodendom. De 

noodzaak om binnen de bevolking van het huidige Israël scherper onderscheid 

te maken, werd na de reis sterker gevoeld. Ook één van de niet-theologisch 

gevormde deelnemers, een oud-medewerkster van Buitenlandse Zaken, bleek 

zich eindelijk wel eens te willen verdiepen in wat er bedoeld wordt met het voor 

haar als kerklid vreemd gebleven artikel in de kerkorde van de PKN, dat gaat 

over de ‘onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’. Meerdere deelne-

mers brachten tot uitdrukking dat ze deze reis hadden ervaren als een stimulans 

om beter na te denken over een ‘verbondenheid’ omwille van vrede en gerech-

tigheid, niet alleen met joden, maar ook met de christenen en moslims in het 

Land.18  

 

7) Ze bewogen zich als pelgrims niet zomaar richting ‘dark tourism’; oorlog en 

conflict waren voor hen niet zomaar interessante toeristische ‘attracties’. Het 

ging hen, zoals Isaac en Asworth preciseren, minstens om een ervaring die em-

                                                           

16 P.J. MARGRY: ‘Whiskey and pilgrimage: Clearing up commonnalities’, in Tourism Recreation Research 

39, 2 (2014) 243-247. 
17 ‘Studiereis’ lijkt onder protestanten nog altijd een eufemisme om het begrip pelgrimage met zijn 

connotaties van idolatrie en misbruik te kunnen vermijden. Zie: G. TOMLIN: ‘Protestants and 

pilgrimage’, in C. BARTHOLOMEW & F. HUGHES (eds.): Explorations in a Christian theology of pilgrimage 

(Burlington 2004/2015) 110. 
18 Artikel 1 lid 7 van de Kerkorde van de PKN: “De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar on-

opgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij 

het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de 

komst van het Koninkrijk van God.” Zie: http://www.kerkrecht.nl/node/3743 (geraadpleegd januari 

2017). 
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pathie, belangstelling en een ‘gevoel van humaniteit’ kan wekken, maar er waren 

ook aanwijzingen dat het hier ook ging om geloofservaringen, die in con-

textuele, theologische zin verstaan kunnen worden.19 

 

8) In nagesprekken bleek dat eenmaal thuisgekomen gevoelens van ‘verbijste-

ring’ en ‘verdriet’ nog even bleven aanhouden; treurnis over de bevestiging die 

ze gekregen hadden van hun ‘bange vermoedens’, hoe het er in het Land aan 

toegaat of over de eigen ‘naïviteit’ die ze er waren kwijtgeraakt. Juist dat ‘ver-

driet van de pelgrim’, zoals een deelnemer het uitdrukte, transformeerde de 

groep misschien wel het meest in ‘pelgrims met een boodschap’. Ze gingen 

preek- en spreekbeurten verrichten, vertaalwerk doen voor een website, ge-

spreksavonden en kerkelijke vieringen organiseren, kerkleiders en politici bena-

deren en werden actief voor organisaties als Kairos, Sabeel, de Tent of Nations en 

SIVMO.20 

 

Tot een eenduidig label ben ik niet gekomen, ze zullen in conceptuele werk-

plaats van het pelgrimsonderzoek nog wel eens van naam wisselen. Ik heb met 

dit voorlopige paradigma geprobeerd de contouren van het fenomeen ‘Kom en 

zie!’ iets te verscherpen.  

 

Coda 

 

De groep mensen die werd onderzocht vormt slechts een fractie van de hoofd-

stroom van de ca. 3 miljoen christenen die jaarlijks als conventionele pelgrims 

het Heilige Land bezoeken. Het betrof een kwalitatief onderzoek van binnenuit, 

naar een tamelijk geselecteerde groep, die bewust anders op pad ging dan 

anderen, aangemoedigd en uitgenodigd dit zo te doen door de organisator en 

door christenen en hun leiders in het Land zelf. Ik kon hierbij methodisch 

aansluiten op inzichten van Grimes die aangeeft dat je ook als onderzoeker kunt 

participeren in ritual criticism, om zo de constructie en revisie van meer effectieve 

riten mogelijk te helpen maken.21 Vergelijkbare inzichten hebben ook in de 

praktische theologie post gevat (Dingemans).22  

 

                                                           

19 R. ISAAC & G. ASHWORTH: ‘Moving from pilgrimage to ‘dark’ tourism: Leveraging tourism in 

Palestine’, in Tourism, Culture & Communication 11 (2012) 152. 
20 Kairos-Sabeel NL: http://kairos-sabeel.nl/; Tent of Nations NL: http://www.tentofnations.nl/; 

SIVMO: http://www.sivmo.nl/ (geraadpleegd januari 2017). 
21 R.L. GRIMES: Ritual criticism. case studies in its practice, essays on its theory (Columbia, SC 1990) 1. 
22 G. DINGEMANS: Manieren van doen. Inleiding tot de studie van de praktische theologie (Kampen 1996) 58-78. 
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‘Holy graffiti’ van een pelgrim in Bethlehem (foto: Gied ten Berge, december 2012) 



Camino Cahier 1 – 2017 

Met 100 financiële meelopers op weg  

naar Rome 

Erica Visman-van Baren 

Introductie 

 

In 2013 heb ik van Gorinchem naar Rome gelopen. Ik ben 132 dagen onderweg 

geweest en liep in die dagen 2800 kilometer. Mijn tocht ging door Duitsland 

(Aken, Bonn, Koblenz, Worms, Augsburg), Oostenrijk (Fernpas, Reschenpas) 

en Italië (Bolzano, Merano, Trento, Verona, Bologna, Florence, Assisi, Rome). 

Driekwart van de tocht heb ik alleen gelopen, de overige tijd ben ik afwisselend 

vergezeld door mijn echtgenoot, mijn twee dochters en mijn zusje. Andere 

lopers die ik onderweg tegenkwam waren op twee handen te tellen. In 2013 was 

ik 56 jaar oud en had ik nog nooit langer dan drie dagen achter elkaar gelopen. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route Gorinchem – Rome  Gemüsegasse, Koblenz 

 (foto: Erica Visman-van Baren) 
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Wat bezielde mij? 

 

In november 1999 zat ik bij een lezing van een dame die van Gorinchem naar 

Nice gelopen had. De aanleiding voor haar was het feit dat de kinderen uit huis 

waren. Zij vertelde over wat de tocht met haar gedaan had, en toen ik dat 

hoorde, wist ik het: ik ga naar Rome lopen als mijn dochters uit huis zijn! Klein 

probleempje was dat mijn dochters op dat moment slechts 4 en 7 jaar oud 

waren. Het zou dus nog even duren. En waarom Rome? Toen ik op de middel-

bare school zat, kwam mijn vader een keer thuis met het verhaal van een man 

die van Lochem naar Rome gelopen was. Het verhaal had diepe indruk op hem 

gemaakt en plantte ook een zaadje in mij. Er zijn van die momenten in het leven 

dat je gewoon weet wat je moet gaan doen en dat gebeurde bij mij op die avond 

in november 1999. Ingeving, bestemming, lot? Geef het een naam, ik weet het 

niet. 

 

Waarom sponsoring? 

 

In 2010 begon ik met de serieuze voorbereiding van mijn tocht: trainen, 

Italiaans leren, route bedenken, paklijst maken, kleding en spullen uitproberen, 

etc. Ik besteedde er veel tijd en geld aan en gelijktijdig knaagde er iets. Vanuit 

mijn protestantse opvoeding, waar pelgrimeren niet echt een plaats inneemt, 

vroeg mijn innerlijke stem regelmatig of dit niet een erg egoïstische missie was. 

Ik wist zeker dat ik de tocht wilde maken, maar toch? Uiteindelijk sprak ik in 

2012 iemand die een goededoelenproject aan zijn tocht gekoppeld had. En mijn 

wens om de tocht te lopen en mijn knagende gevoel vielen op elkaar. Ik besloot 

een project op te zetten voor mensen die minder bedeeld zijn dan ik op dit 

moment. 

 

Keuze van het doel 

 

In eerste instantie wilde ik geld bij elkaar lopen voor Pension Maaszicht in 

Rotterdam. Maaszicht biedt zorg en begeleiding aan jongeren van 17-23 jaar, die 

geen (veilig) dak boven hun hoofd hebben en kampen met verschillende pro-

blemen. Toen ik dit idee toetste bij mensen in mijn omgeving, kreeg ik de 

volgende vragen: “Is dit geen overheidstaak?”, “Hoe weet je zeker dat het geld 

bij de jongeren uitkomt?”, “Waarom Rotterdam?” Deze vragen hebben mij aan 

het denken gezet. Vervolgens heb ik de volgende twee criteria opgesteld: het 

moest 1) een project voor minderbedeelden in de Gorinchemse gemeenschap 

zijn, met 2) een direct verband tussen de financiële bijdrage en de doelgroep. 
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Uiteindelijk vond ik een oproep van de Voedselbank Gorinchem voor een 

donatie voor de aankoop van groente en fruit. Dat was precies wat ik zocht: 

Gorinchem, minderbedeelden en gezonde voeding. Dat laatste aspect boeit mij 

al jaren. Het uiteindelijke doel werd een groente en fruitfonds opzetten voor de 

Voedselbank Gorinchem, waaruit fruit en groente kan worden bijgekocht als er 

onvoldoende aanvoer is uit de reguliere aanvoerkanalen. 

 

Fondsen werving en tegenprestatie 

 

Ik was al jaren lid van een service club. Ik heb daar altijd geroepen: “Ik wil alles 

doen, maar vraag mij niet om fondsen te werven, want dat kan ik niet.” Dit was 

dus een echte uitdaging voor mij. Hoe vind ik een vorm van fondsenwerven die 

bij mij past? Ik ben niet iemand die geld durft te vragen aan onbekenden, en al 

helemaal niet als er geen prestatie tegenover staat. Dus was de slotsom dat ik 

fondsen ging werven in mijn eigen netwerk en dat ik er iets tegenover wilde 

stellen.  

In eerste instantie bedacht ik om familie, vrienden en kennissen te vragen 

om mij voor één cent per kilometer te sponsoren. Mijn prognose was dat ik 

2500 kilometer zou gaan lopen, dus €25 per persoon. Ik droomde ervan om 100 

financiële meelopers te vinden en met hun bijdrage een fonds van €2500 op te 

zetten voor de Voedselbank. Als tegenprestatie bood ik aan dat de financiële 

meelopers elke week van mijn tocht een nieuwsbrief zouden ontvangen. Ook 

hier greep mijn omgeving in. Waarom maar één cent per kilometer, doe niet zo 

bescheiden, laat het open. En zodoende had ik na een maand ‘werven’ van 40 

meelopers mijn eerste euro per kilometer toegezegd gekregen. Stoppen? Ik had 

de €2500 namelijk al bij elkaar. Of doorgaan? Ik koos ervoor om voor de 100 

meelopers te gaan. Toen kwam er weer een dilemma: vrienden wilden voor mij 

in hun netwerk, voor mij onbekende personen, gaan werven. Dat vond ik een 

lastige. Goed voor de Voedselbank, maar niet goed voor mij. Mijn nieuws-

brieven zouden dan ook door onbekenden gelezen worden. Wilde ik dat wel? 

Na veel dubben heb ik daar een grens getrokken. Ik wilde ‘vrij’ kunnen schrij-

ven over mijn tocht en weten waar mijn nieuwsbrieven uitkwamen. Dus geen 

actieve werving van onbekende sponsoren. 

 

De invloed van het Voedselbank project op mijn tocht 

 

Het zoeken van financiële meelopers vond plaats voor mijn vertrek. Het was 

heel leuk om mensen uit mijn netwerk te vragen om figuurlijk mee te lopen. Er 

kwamen heel veel positieve reacties, soms ook uit onverwachte hoeken. Drie 
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dagen voor vertrek had ik 97 financiële meelopers. Ik dacht: “Zal ik nog gaan 

voor de 100?”. Ik besloot om het los te laten, en zie! Op de dag van vertrek 

melden de laatste drie meelopers zich spontaan aan. 

Hoe zou het zijn om een wekelijkse nieuwsbrief te schrijven voor een 

dyslectisch persoon die vroeger al haar opstellen roodgekleurd terug kreeg? Ik 

ontdekte dat ik schrijven over iets dat me na aan het hart ligt heel leuk vind. En 

dat de spellingscontrole op de iPad de ergste fouten wel corrigeert. Bovendien 

hielp het me om wekelijks de balans van mijn tocht op te maken. 

Maar de grootste onverwachtste opbrengst was dat ik een supportgroep 

van 100 personen had opgebouwd. Elke keer als ik mijn mailbox opende waren 

er weer ondersteunende, inspirerende en informerende berichten. Als ik zin 

had, beantwoordde ik ze. Een andere keer ging ik in de nieuwsbrief in op 

vragen die voor iedereen interessant waren. De dag dat ik in mijn nieuwsbrief 

schreef dat ik had overwogen om mijn tocht te beëindigen in Florence, ont-

plofte mijn mailbox. Dat was duidelijk niet de bedoeling. 

Uiteindelijk heb ik in de voorbereiding en tijdens mijn tocht 32 nieuws-

brieven geschreven die voor mij een heel waardevol verslag van mijn tocht zijn. 

Ik denk dat ik zonder de belofte aan mijn meelopers niet de discipline had 

gehad om wekelijks over mijn tocht te schrijven. Tevens had ik bij thuiskomst 

een zachte landing. Ik hoefde mijn talloze verhalen niet telkens te vertellen, ik 

had de meeste al gedeeld. De lezers gingen vaak verder op zaken die ze geraakt 

hadden, wat weer verdiepende gesprekken opleverde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderweg in Italië (foto’s: Erica Visman-van Baren) 

 

De opzet van het Groente en Fruitfonds 

 

Na mijn thuiskomst uit Rome heb ik het sponsorgeld verzameld. Uiteindelijk 

heb ik €8500 bij elkaar gelopen. In overleg met de Voedselbank heb ik een apart 
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fonds opgericht dat niet door de Voedselbank beheerd wordt. De Voedselbank 

koopt in en levert maandelijks de bonnetjes voor uitbetaling. In januari 2014 

zijn de eerste bananen uitgeleverd. Toen eind 2015 bleek dat de groente en fruit 

aanvoer beter geregeld was en dat suppletie uit het fonds niet meer nodig was, 

zijn we overgestapt op de suppletie van yoghurt en eieren. Daarnaast heb ik de 

financiële bijdragen uit lezingen over mijn tocht aan het fonds toegevoegd tot 

een eindbedrag van €10.000. Eind 2016 was er ongeveer €7500 uitgegeven. Dus 

kunnen we nog één jaar vooruit. Elke maand, als ik de bonnetjes ontvang, denk 

ik even met weemoed terug aan mijn fantastische tocht en ben ik dankbaar dat 

ik nog steeds iets kan betekenen voor de cliënten van de Voedselbank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voedselbank, Gorinchem (foto: Erica Visman-van Baren) 

 

Was het de moeite waard? 

 

Was het project de moeite waard? En raad ik het anderen aan om een project op 

te zetten? Voor mij was het zeer de moeite waard om dit project op te zetten. 

Toen ik begon, dacht ik dat ik het puur voor anderen deed. Het heeft mijzelf, 

geheel onverwacht en onbedoeld, ook heel veel opgeleverd. Een supportgroep 

tijdens mijn tocht, een mooi reisverslag, een intensief contact met de Voedsel-

bank en een goed gevoel. Daarnaast heb ik mijn grenzen verlegd op het gebied 

van schrijven en fondsen werven. En had ik dingen achteraf anders willen 

doen? Nee. Ik ben geïnspireerd door anderen maar daarbij dicht bij mezelf 

gebleven. Ik zou het een volgende keer weer net zo aanpakken. Ik volgde mijn 

hart met een open vizier. Voor ieder ander zou ik dan ook zeggen: blijf dicht bij 
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jezelf. Is het goed om tijd en energie aan het opzetten van een goede doelen 

project te besteden op dit moment in mijn leven? Als dat zo is, kies dan vooral 

een vorm die bij jou past. Voor de één is dat veel publiciteit, voor de ander de 

anonimiteit. Voor de één is het open fondsenwerving bij bedrijven en particu-

lieren, voor de ander fondsenwerving in het eigen netwerk. Voor de één is het 

een grote professionele organisatie steunen, voor de ander is het fondsen wer-

ven voor een beperkt specifiek doel. Het maakt niet uit, zolang de wereld er 

maar een beetje mooier van wordt. 

 

Moraal van dit verhaal 

 

In de Dalempoort van Gorinchem is een kunstwerk aangebracht. Het is een 

lichtbak met de tekst “This moment doesn’t exist without you”. De tekst licht 

op als je er bijna onderdoor loopt. Ik loop enkele keren per week door deze 

poort. Voor mij is dat iedere keer weer een oproep om op weg te gaan. Als ik 

niet naar Rome was gaan lopen, was er geen project Voedselbank en had ik nu 

ook niets om over te schrijven. Elke keer als ik in beweging kom, levert het 

levenservaring op, die ik vervolgens weer kan gebruiken. Ofwel: kom in 

beweging en sla onbekende paden, in zowel letterlijk als figuurlijk. En ieder pad 

is goed, zolang het maar bij jou past. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalempoort in Gorinchem  

(foto: Erica Visman-van Baren) 
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Op de fiets naar Santiago:  

De energie van een missie1 

Jan Kloosterman 

Op 5 juni 2016, uitgezwaaid door een groepje familie en vrienden en gezegend 

door de vicar van het kleine kerkje in Zuidoost-London, het startpunt van onze 

tocht, reden mijn zwager en beste vriend Terence en ik waggelend op onze 

zwaarbeladen fietsen de straat uit, op weg naar Santiago de Compostela. Een 

tocht ter nagedachtenis: een half jaar eerder waren onze beide moeders kort na 

elkaar overleden. Het avontuur begon dan ook met een speciale mis in St. James 

the Great, de kerk die de moeder van Terence jarenlang trouw had bezocht en 

waarin ze zeer actief was geweest.  

 

De opdracht: Mijn missie 

 

Na het overlijden van mijn moeder moest ik een belangrijke belofte nakomen. 

Zij had een klein houten kruisje dat ze al ruim 10 jaar lang trouw onder haar 

kussen bewaarde tezamen met een klein Maria-medaillon. Daar had ze altijd erg 

veel steun aan gehad. Als we het zo af en toe hadden over de dood verzekerde 

ik haar altijd: “Mam, als het eenmaal gebeurd is, dan zal ik daar best last van 

hebben en ik zal er wel even aan moeten wennen om wees te zijn. Maar ik ga 

vast en zeker jouw houten kruisje naar Santiago brengen, op de fiets.” Mijn 

moeder keek dan zeer bedenkelijk: “Dat is toch wel heel erg ver…” En dan 

glimlachte ze: “...maar het zou wel mooi zijn!”  

Ze stierf op 29 november. Na het afscheid was het me helemaal duidelijk: 

ik was geen wees maar een pelgrim met een ‘missie’. Die belofte aan mijn 

moeder om haar kruisje naar Santiago te brengen gaf mij een bepaalde energie – 

en een praktisch doel. Een goede fiets had ik al, maar wat verder? Na vele jaren 

in het bedrijfsleven en als docent op een internationale business school wist ik 

maar al te goed dat het succes van elke onderneming afhangt van het hebben 

van een duidelijke missie – de operationele doelen volgen dan vanzelf. Missies 

                                                           

1 Deze bijdrage is tot stand gekomen in samenwerking met Terence Dixon. De foto’s zijn van Ian 

Willmott. Ik dank mijn zus Karin Dixon-Kloosterman voor haar commentaar en professionele 

editing. 
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geven energie en, eenmaal in je onderbewustzijn, een leidraad voor de juiste 

actie. Dat betekende dus: lid worden van het Sint Jacobs Genootschap, veel 

lezen, een proeftocht maken (de pelgrims fiets-driedaagse, startend uit Jacobi-

parochie). Fietstassen, tentje en kaarten aanschaffen. De energieniveaus gingen 

alleen al door de anticipatie omhoog. Ik had besloten om in de eerste helft van 

2016 te vertrekken, langer wachten zou ik gewoon niet volgehouden hebben – 

“voor hetzelfde geld speel ik over twee jaar zelf harp,” was en blijft mijn uit-

gangspunt! Maar zou ik het wel redden, zo op m’n eentje? 

Terence is evenals ik een enthousiaste fietser; hij fietst iedere dag naar zijn 

werk bij de Londense ambulance dienst als paramedic. We zijn zwagers en goeie 

maatjes. Zijn moeder was twee dagen na de mijne overleden. Duidelijk dat bij 

mij de gedachte rees: als we het nou eens samen konden doen? Maar toen ik 

hem daarover benaderde luidde zijn antwoord kort en duidelijk: “Dat gaat dit 

jaar niet lukken.” Om daarna, begin 2016 mij alsnog heel blij te verassen met de 

mededeling: “Ik heb verlof kunnen krijgen, ik ga mee!” Zo zie je maar weer dat 

alles mogelijk is wanneer je om hulp vraagt: nadat hij een en ander had uitgelegd 

aan zijn leidinggevende, bleek het geen probleem om met een combinatie van 

vakantie- en onbetaalde dagen de benodigde zes weken verlof te kunnen op-

nemen. Ha, nóg meer energie dus, samen op pad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgezwaaid door de vicar 

(alle foto’s: collectie Jan Kloosterman) 
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The first statue of St James near Chateaudun 

 

 

 

 

 St James always there to point the way 

 

Het goede doel: Extra motivatie 

 

Paul Post maakte in zijn artikel Mapping the field (zie Hoofdstuk 1) een duidelijk 

onderscheid tussen een ‘missie’ en een ‘doel’. Volgens zijn analyse zit het ver-

schil in de drijfveer: een missie is meer ideëel geladen, een goed doel materieel. 

Ik sta achter dit onderscheid. De motivatie voor onze fietstocht was, zoals al 

aangegeven, in eerste instantie mijn zeer persoonlijke opdracht, of ‘missie’, om 

het kruisje van mijn moeder naar Santiago te brengen, zoals ik haar had beloofd. 

In dat opzicht was de inslag dus inderdaad ideëel, hoewel voor mij duidelijk 

meer in de zin van het spirituele: het zou een pelgrimstocht worden – in de 

ware traditie van de Camino. Het besluit van Terence om in te gaan op mijn 

uitnodiging om mee te fietsen voegde er echter nog een nieuwe dimensie aan 

toe. In Engeland is het namelijk de normaalste zaak dat je zoiets niet (alleen) 

‘voor jezelf’ doet, maar je ook inzet voor een liefdadig doel – wellicht een cultu-

reel verschil dat is voortgekomen uit de relatief wat meer beperkte rol van de 

overheid in Engeland. Officieel zijn er daar maar liefst zo’n 160.000 charities 

actief. Keuze genoeg, dus. Maar de moeder van Terence had de laatste vijf jaar 

aan dementie geleden, een verschrikkelijke ziekte waarmee ze, tot groot verdriet 

van familie en vrienden, uiteindelijk in een verzorgingstehuis was beland. De 

logische keuze voor onze liefdadige inzet werd dus de Alzheimer’s Society, een 
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stichting die de belangen behartigt van zowel patiënten met allerhande vormen 

van dementie als hun families. 

Paul Post geeft in zijn inleidende bijdrage aan dat het fenomeen sponsor-

evenement ook in Nederland steeds populairder wordt. In Engeland is het zelfs 

al vaak moeilijk een plaats te bemachtigen; wil je deelnemen dan moet je op de 

voorhand al een minimum bedrag aan sponsorgeld beloven om überhaupt kans 

te maken – voor de organisatoren is het goede doel nu eenmaal belangrijker dan 

persoonlijke motivatie. Voor de deelnemers kan dat soms natuurlijk heel anders 

liggen: het liefdadige doel wordt een middel waarmee zij hun feitelijke doel 

(meedoen) kunnen bereiken. Het fenomeen groeit langzamerhand uit tot een 

soort cultuur waarin het motto geldt: hoe gekker, hoe beter. Alles om maar de 

aandacht te trekken en meer geld in te zamelen. In Nederland is het allemaal 

nog vrij bescheiden – de Rotterdamse marathon is keurig 5 uur na de start afge-

lopen, maar vergelijk dit met London, waar de tv camera’s vrolijk blijven filmen 

zolang de laatste loper de eindstreep nog niet heeft gehaald, en dat kan soms 

dagenlang duren. 

Terence en ik wilden er geen circus van maken; er waren natuurlijk geen 

camera’s. Het goede doel was voor ons geen middel, maar had wel degelijk een 

ideële inslag, zij het in andere zin. Dat neemt overigens niet weg dat we wel met 

veel trots onze speciaal aangeschafte Alzheimer’s Society-fietsshirtjes hebben 

gedragen tijdens de tocht. Wij hadden ook geen van beiden enige ervaring met 

het aantrekken van supporters en geld inzamelen: het ging ons per slot van 

rekening bovenal om onze persoonlijke missie de tocht te volbrengen. Maar 

gelukkig bood het inmiddels ook in Nederland vrij bekende JustGiving-plat-

form een ideale, vrij simpele oplossing. Je kiest je goede doel en geeft aan welk 

bedrag je nastreeft – in ons geval £1.500 (losjes gebaseerd op £1 per mijl); je 

maakt je eigen pagina aan met je story van ‘hoe, wat en waarom’. Je stuurt ver-

volgens aan al je contacten een mailtje met een link naar die specifieke pagina en 

zij kunnen dan al dan niet een bedrag schenken. Helemaal doelgericht dus. 

 

De ondersteunende werking van het goede doel 

 

Terence en ik hadden er bewust voor gekozen om alleen ons netwerk van 

vrienden en kennissen aan te schrijven om steun te verzoeken. Maar ook zette 

mijn zus, naar aanleiding van berichten die we via sms en email stuurden, zo af 

en toe updates (foto’s en berichtjes) op de JustGiving-pagina, waarvan onze 

supporters dan weer automatisch op de hoogte werden gebracht. Op die manier 

konden zij onze tocht in grote lijnen volgen en, zoals velen na terugkomst ver-

telden, kregen ze zelfs het gevoel een beetje mee te reizen. Er werd over onze 
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missie gesproken. En in St. James the Great, het Londense kerkje, werd er zelfs 

gebeden iedere zondag! Een zeer positieve ervaring. 

Het schijnt zo te zijn – en dat is intuïtief ook wel aan te voelen – dat je een 

veel grotere kans maakt om je doel te bereiken als je het aan anderen vertelt, er 

andere mensen bij betrekt. Iemand die voor zich houdt dat hij wil stoppen met 

roken bijvoorbeeld zal minder kans op succes hebben. Dit is inderdaad ook 

onze ondervinding geweest: het inzamelen van geld voor de Alzheimer’s Society 

was op zich niet noodzakelijk, maar gaf ons wel heel duidelijk extra energie en 

inspiratie. Je ziet dat tellertje op de JustGiving-site – het behaalde percentage 

van je financiële target – omhooggaan en gaat natuurlijk voor minimaal 100 pro-

cent. Maar nog belangrijker is de kick die je krijgt, de mentale boost wanneer je 

ziet hoeveel mensen bereid zijn je als sponsor of supporter te ondersteunen. 

Die betrokkenheid van anderen geeft je uiteindelijk ook de motivatie om 

door te zetten. Je kunt die supporters toch niet in de steek laten! Het was ook 

wel frappant dat tijdens die eerste 100 kilometer door Zuidoost-Engeland 

onderweg naar Dover, als we maar even stopten om uit te rusten, er altijd wel 

iemand letterlijk een duit in het zakje deed voor ons goede doel. Eenmaal op 

het vasteland gebeurde dit overigens niet meer, maar wel maakte onze 

Alzheimer-shirtjes duidelijk indruk op de mensen die we tegenkwamen op de 

Camino. Waar we ook stopten kwam men op ons af om even een praatje te 

maken. Om te kijken of dat nou werkelijk iets te maken had met die shirts of 

met onze eigen uitstraling besloten we om het aan een test te onderwerpen: 

eerst droegen we om beurten het shirt, en toen geen van beiden. En wat bleek: 

degene met Alzheimer-shirt werd inderdaad vaker aangesproken en zelfs 

gefotografeerd. Zonder die shirts waren de spontane contacten toch opmerke-

lijk minder.  

Het goede doel werkte dus eigenlijk heel ondersteunend in het halen van 

de eindstreep. Het mooie was dat er eigenlijk geen dag voorbij is gegaan waarop 

we niet het verhaal van onze moeders en onze missie hebben mogen delen met 

in principe total strangers. En dat verhaal, ons verhaal, was uiteindelijk de inspi-

ratie voor de hele reis. Dankzij onze supporters hebben we uiteindelijk 127 

procent van ons streefgetal voor de Alzheimer’s Society bereikt.  

Na terugkomst vroeg een lokaal blad, de Heraut, om een interview – de 

journalist had via supporters van ons JustGiving-initiatief het verhaal van de 

missie vernomen. Het is opmerkelijk dat in het artikel onder de kop “Jan 

Kloosterman en Terence Dixon met een missie naar Santiago de Compostela” 

(7 september 2016) het ondersteunende doel niet wordt vermeld. Bij navraag bij 

de journalist was het antwoord duidelijk: de missie was inspirerend voor de 

lezers, het goede doel slechts een aardige bijkomstigheid. 
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We zijn tijdens onze tocht ook geen andere pelgrims tegengekomen die 

overduidelijk met een goed doel bezig waren; we hebben geen andere sponsor-

shirts gezien. Dat is misschien maar goed ook, want uiteindelijk is de Camino 

toch een spirituele beleving. Het idee dat het zoiets zou worden als de London 

Marathon of de Alpe d’Huzes schrikt me echt af, en ik hoop van harte dat wij 

niet de aanstichters zullen zijn geweest van een ‘Sponsor Camino’.  

 

Een goed begin is het halve werk 

 

Het is voor ons enorm bevredigend geweest om deze tocht te maken. Met de 

Jacobsschelpen aan de fietstassen, steentjes voor het Cruz de Fer, het houten 

kruisje, een beetje van de as van mijn ouders, en natuurlijk onze missie voor 

ogen, was het voor ons eigenlijk geen kunst om eerst Santiago te halen en daar-

na Finisterre. Opgeven kon gewoon niet, dat is ook nooit in ons hoofd op-

gekomen. 

De echte emoties kwamen uiteraard bij het leggen van de steentjes bij het 

Cruz de Fer, het laten zegenen van het houten kruisje in de kathedraal van San-

tiago de Compostela, en het uiteindelijk uitstrooien van wat as in de Atlantische 

Oceaan bij Finisterre. Missie volbracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finisterre 
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Een dergelijke reis drijft je tot acties die je anders waarschijnlijk niet zou 

ondernemen, of nog erger: om aan iets te beginnen wat je niet afmaakt. Een 

zwak doel geeft een zwak of onbevredigend resultaat. Het heeft ons verbaasd, 

dat we ook op de Camino pelgrims zijn tegengekomen die twijfelden of ze 

verder zouden gaan, terwijl ze toch echt van plan waren om Santiago te 

bereiken. To each his own, maar ik vertel toch liever het verhaal van hoe het was 

om de missie te volbrengen.  

Ik vraag me wel eens af of we het ooit nog een keer zullen doen, de 

Camino voor de tweede keer zullen fietsen. Het antwoord hierop moet ik 

schuldig blijven. Het is onwaarschijnlijk dat we het weer voor een goed doel 

zouden doen, dat is ons toch niet echt eigen. Terence en ik hebben afgesproken 

dat we de Camino uitsluitend nog een keer doen wanneer er weer een nieuwe 

glasheldere missie aan ten grondslag ligt. Maar in ieder geval gaan we hopelijk 

nog vele korte of lange tochten maken. 
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‘Vicarie pro’, naar Santiago voor een ander 

Arnoud Krever 

Het is april 2004. Zoals zovele anderen ga ik op weg naar Santiago met het doel 

een geliefd persoon te gedenken. Mijn vrouw Willie Malkus in dit geval, gestor-

ven aan borstkanker op 25 juli 1999. Ik wil de tocht aan haar opdragen en een 

compostela halen met haar naam er op. Ik ben bang voor misverstanden bij aan-

komst in het pelgrimsbureau. Dus ben ik gewapend met een verzoekschrift, in 

het Spaans vertaald, dat ik agnost ben, voor Willie heb gelopen voor het geval 

het haar goed zou doen, en of de compostela op haar naam kan worden uitge-

schreven. Voor de zekerheid loop ik met twee pelgrimspassen, één op mijn 

eigen naam en één op die van Willie. Vanaf Den Haag stempel ik overal dubbel. 

In juni 2005 kwam ik aan in Santiago, samen met mijn tweede vrouw Annet die 

vanaf Sahagun met me was meegelopen. In het pelgrimsbureau liep het anders 

dan verwacht. Op de naam van Willie kon geen compostela worden uitgeschreven. 

Wèl op mijn naam, maar dan met de handgeschreven toevoeging Vicarie pro, 

Latijn voor ‘plaatsvervangend voor’, gevolgd door de naam van Willie. Annet, 

die vond dat ik er bekaaid van was afgekomen, wilde haar compostela toen aan mij 

opdragen. Dat werd resoluut geweigerd met de toelichting dat het alleen is 

toegestaan als plaatsvervanger een pelgrimstocht te lopen of te fietsen voor 

iemand die dat zelf niet kan doen. En ik stond daar naast haar in blakende ge-

zondheid met zo’n 3000 kilometer achter de rug.  

Wie komen er binnen deze regel in aanmerking om voor te lopen? Perso-

nen die te oud zijn, te gehandicapt of ernstig ziek – denk aan patiënten met 

kanker – en aan de andere kant van het spectrum kinderen die te jong zijn voor 

zo’n tocht. Een tweede regel is dat er een relatie moet zijn tussen de pelgrim en 

degene voor wie de pelgrimstocht wordt ondernomen. Lopen voor iemand die 

je niet kent en waar je niets mee hebt kan dus niet. 

Vicarie pro betekent dus ‘plaatsvervangend voor’. Degene voor wie je loopt 

of fietst, is de eigenlijke pelgrim. Zelf ben je als het ware ‘zijn of haar voeten’. 

Dit betekent dat de spirituele voordelen die de Kerk aan de pelgrim toekent toe-

vallen aan degene voor wie je loopt. Om het banaal te formuleren: de hemelse 

waardepunten die je bij elkaar loopt worden bijgeschreven op de hemelse bank-

rekening van degene voor wie je gelopen hebt. 
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De vastgestelde spirituele voordelen bestaan uit een gedeeltelijke of, in een 

Heilig Jaar, volledige aflaat, een vergeving van je zonden en het intrekken van 

de straf ervoor. In een Heilig Jaar (wanneer de naamdag van St. Jacob, 25 juli, 

op een zondag valt) zijn in het pelgrimsbureau posters opgehangen met de 

voorwaarden voor het krijgen van een (volledige) aflaat: tenminste de laatste 100 

kilometer (te voet) of de laatste 200 kilometer (met de fiets) moeten zijn afge-

legd met een religieuze of spirituele motivatie. De kathedraal moet worden 

bezocht. Daarbij moet een gebed worden opgezegd, bijvoorbeeld het Onze 

Vader. En binnen 15 dagen moet je als pelgrim te biecht gaan en ter communie 

gaan. Een en ander is voor niet-katholieken niet weggelegd. Zij mogen van de 

Kerk niet ter communie gaan of biechten. Gelukkig kent de Kerk de regel dat 

de Moederkerk de eisen aanvult waar de oprechte pelgrim niet aan kan of mag 

voldoen. Het komt dus allemaal goed! De spirituele voordelen gaan naar degene 

voor wie je loopt. Wat blijft er voor je over als ‘voeten van de pelgrim’? In mijn 

geval een grote portie rouwverwerking over de dood van Willie. Maar ook het 

genieten van het lopen, van het landschap en van de ontmoetingen met andere 

pelgrims. 

Na die eerste pelgrimstocht zijn er nog vele gevolgd langs verschillende 

Spaanse routes. Ik heb steeds voor anderen gelopen. Het geeft me extra motiva-

tie om door te gaan als het tegenzit. Ik kan moeilijk stoppen en naar huis gaan 

met het excuus dat het zo vreselijk regende. Er wordt wat van me verwacht. Het 

geeft mijn camino meer zin. Een vriendin die inmiddels aan kanker is overleden, 

was heel blij dat ik voor haar de Camino Portugués liep, ook al was ze net als ik 

agnost. Het fotoboek van mijn tocht voor haar had ze steeds binnen hand-

bereik. Misschien heeft die camino het sterven voor haar iets gemakkelijker 

gemaakt. 

De voorbereiding van een nieuwe camino van mij volgt inmiddels een vast 

patroon: 

 

1) Ik vraag me altijd vooraf af of iemand het prettig zou vinden als ik voor hem 

of haar naar Santiago zou lopen. Als het gaat om een overleden persoon dan 

vraag ik dat aan de familie. In de praktijk zijn er (helaas) maar al te veel mensen 

die in aanmerking komen. 

 

2) Dan schrijf ik in het Spaans een Petición, een verzoekschrift, waarin staat voor 

wie ik loop, wat mijn relatie tot die persoon is, waardoor die persoon niet zelf 

kan lopen en dat het mijn wens is “dat alle spirituele voordelen die de Kerk 

toekent aan de loper mogen toevallen aan ….” 
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Vanaf de eerste stap is deze camino opgedragen aan 

de lieve jeugdvriendin van mijn vrouw, te weten 

(Volledige naam) 

Geboren op 29 juli 1957 in Den Haag, Nederland. 

 

Voor zover ik weet is het altijd mogelijk geweest dat 

pelgrims lopen als plaatsvervanger voor een andere 

persoon. 

(Voornaam) lijdt aan borstkanker, behandeling met 

chemotherapie, en kan dus niet zelf te voet naar 

Santiago lopen. 

Voor het geval dat deze camino iets goeds doet voor 

(Voornaam) heb ik deze camino gelopen. 

Ik zou het op prijs stellen als u aan de compostela mijn 

wens zou willen toevoegen dat alle spirituele voordelen 

die de Kerk toekent aan de loper mogen toevallen aan 

(Volledige naam). 

 

Bij voorbaat hartelijk dank, 

 

 

 

 

 

3) Ik maak een afspraak voor een pelgrimszegen bij pastoor Van der Helm van 

de Jacobuskerk in Den Haag. De Petición stuur ik vooraf aan hem op, zodat hij 

weet voor wie ik loop. Ook als agnost vind ik een pelgrimszegen een waardig en 

heel passend begin van de pelgrimstocht. De persoon voor wie ik loop is er 

vaak bij en wordt dan als pelgrim gezegend en ik als ‘zijn of haar voeten’. Na de 

pelgrimszegen volgt er wat papierwerk. Pastoor Van der Helm heeft standaard 

een Declaratio Peregrinationis opgesteld, een in het Latijn gestelde verklaring over 

mijn zegening en vertrek als pelgrim. Ook staat er in dat ik vicarie pro loop en 

voor wie. Met een stempel van de Kerk is dat een officieel kerkelijk document 

geworden. 

Deze papieren zijn in het pelgrimsbureau in Santiago niet echt nodig. Ze 

zijn daar goed van vertrouwen. Maar het maakt daar de situatie wel erg duidelijk. 

Een kerkelijk document uit Den Haag spreek je op het pelgrimsbureau niet 

tegen. Op verzoek stempelt het pelgrimsbureau deze papieren af. 
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Lezer gegroet, 

 

 

 

Pelgrimsverklaring 

Is begonnen met de pelgrimstocht  

/ ….. /   

Plaatsvervangend voor  

/ ….. /  

 

Naar het graf van St. Jacobus de Meerdere van 

Compostela 

Dag 2 (van de) maand juli (in het) jaar van onze Heer 

2016 

 

En heeft gevraagd/gekregen de zegen aan de voeten 

(van het beeld) van St. Jacobus Apostel 

In de kerk gewijd aan dezelfde apostel. 

Dorp Den Haag, Bisdom Rotterdam   

 

d.d. 2 juli 2016 Waarvan getuige 

handtekening en stempel 

 

Nadat ik terug ben, krijgt degene voor wie ik gelopen heb (of diens familie) de 

originelen van alle papieren: compostela, pelgrimspas, Petición en Declaratio Peregri-

nationis, alle foto’s op een DVD en een schelpje uit Santiago van zilver. Per slot 

is zij of hij de pelgrim en dat mag gezien worden! 

Bij het lopen voor een dierbare kun je verdriet verwerken of een ander 

helpen. Mocht je dit ook willen doen, dan is het goed te weten dat Ad van der 

Helm mogelijk de enige pastoor is die een in te vullen formulier Declaratio 

Peregrinationis in zijn computer heeft staan. Maak zelf het formulier in Word, zet 

het op een USB-stick en vraag de pastoor van de (Jacobus)kerk van je keuze het 

op kerkelijk briefpapier af te drukken. Voor het opstellen van een Petición kun je 

wellicht de hulp inroepen van vrijwilligers van het Genootschap of het mij 

vragen. 

 

Behouden aankomst en ‘buen camino’! 

 

E-mail adressen: 

Pastoor Ad van der Helm a.vanderhelm@rkdenhaag.nl  

Arnoud Krever a.p.krever@kpnmail.nl 
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Sport en filantropie:  

Een gouden combinatie? 

Martine Prange 

Sporttrends 

 

Ik zie in de sport een aantal opmerkelijke ontwikkelingen: de traditionele spor-

ten verliezen terrein aan zogenaamde ‘urban sports’, mannen en vrouwen willen 

meer samen sporten, en het verenigingsleven loopt sterk terug door de ont-

zuiling en het toenemend individualisme. Dat laatste gaat nu juist weer gepaard 

met een nieuwe behoefte aan verbinding en teamgevoel, dat zich onder meer uit 

in het sporten voor een goed doel. 

Sporten voor een goed doel is de laatste trend in onze ‘sportificerende’ sa-

menleving. Waar traditionele sportverenigingen te maken hebben met dalende 

ledentallen en gebrek aan vrijwilligers, is sporten voor een goed doel bezig aan 

een flinke opmars. Het ‘filantropisch sporten’, zoals ik het noem, is mijns in-

ziens een uiting van een bijzondere mix van Verlichtingsidealen en Romantische 

waarden, in het bijzonder actief burgerschap, autonomie en verzet tegen de 

heersende autoriteiten. Daarmee past het precies in deze tijd van Nieuwe Ro-

mantiek, waarmee ik de jaren ’10 van deze eeuw zou willen karakteriseren. 

We leven in een sterk ethische en politieke tijd, waarin onschuld geen 

plaats meer heeft. Authenticiteit, ja, maar onschuld, nee. Onze tijd is ‘über-

serieus’; sporten om het spelen, omdat we gewoon lekker willen spelen, is niet 

meer voldoende. Er moet een ethisch en politiek doel aan gekoppeld zijn, om 

het zinvol te maken. Alsof de zin van sporten in iets ligt dat zich buiten het 

sporten bevindt. Fit blijven, afvallen, en nu dus kansarme mensen helpen. We 

zijn vergeten dat de zin van het sporten ligt in het sporten zelf, in de activiteit 

zelf, in het plezier dat je ontleent aan het spelen. Maar spelen om het spelen 

mag niet meer. Het plezier dat we beleven aan het spelen mag er alleen zijn als 

we tegelijk ons schuldgevoel (‘Ik speel hier lekker, terwijl ze even verderop 

creperen van de honger en de oorlog’) inlossen. Daarmee vergeten we een 

essentiële les van het mens-zijn: namelijk dat de ‘mens vooral mens is, wanneer 

hij speelt,’ zoals Friedrich Schiller (in 1795) en Johan Huizinga (in 1938) stelden 
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(in overigens politiek zeer roerige tijden). Wanneer hij speelt, dus niet wanneer hij 

geeft. 

Schiller, toch ook een held van de Romantiek, is buitenspel gezet en het 

Rousseauiaanse mensbeeld overheerst. Tegenover de Engelse filosoof Thomas 

Hobbes, schrijver van Leviathan (1651) en auteur van de beroemde uitspraak 

‘homo homini lupus’ (‘de mens is de mens een wolf’), stelde Rousseau dat de 

mens van nature juist goed is en dat hij zijn medemens in tijden van nood in 

principe niet wil doden, maar wil helpen. Immanuel Kant, die zich politiek 

nestelde tussen Hobbes en Rousseau, en de gedachte ontwikkelde dat vrede 

bereikt wordt via een lang pad van oorlogen, ging ervan uit dat de mens van 

nature weerstand voelt tegenover zijn medemens, maar dat wij, door historische 

ervaringen van oorlog, wijzer worden en uiteindelijk eieren voor ons geld 

kiezen, dat wil zeggen: de samenwerking en ‘Geselligkeit’ verkiezen. Conflict en 

concurrentie hebben daarin nog wel de belangrijke rol om de mens mens te laten 

zijn, en niet terug te laten vallen in kuddegedrag (Kant mag graag gebruik 

maken van de metafoor van de herder en het schaap). Conflict en competitie 

kunnen ook productieve vormen aannemen; en wat is productiever dan sport, 

spel en kunst? Daarmee ontwikkelen we immers onze menselijke vermogens, en 

sublimeren we ons egoïsme. 

 

Individualisering 

 

Maar in de tijd van individualisering heeft de sport veel aan egoïsme gewonnen. 

In het professionele mannenvoetbal, bijvoorbeeld, wordt voetbal zelden nog 

beleefd als teamsport. Het voetbal wordt door spelers gebruikt om zichzelf te 

profileren. En als beroemde voetballer, zet de voetballer vervolgens een stich-

ting op met als officieel doel kansarme kinderen aan het sporten te krijgen, maar 

met als officieus doel zichzelf opnieuw te profileren, nu als maatschappelijk 

betrokken mens, want maatschappelijke betrokkenheid van individuen en be-

drijven is in de mode. De professionele voetballer is géén geldwolf, hij heeft oog 

voor de ander, dat wil zeggen, de zieke of sociaal zwakkere, die zijn hulp goed 

kan gebruiken. 

De amateurverenigingen kwijnen ondertussen weg, door de ontzuiling en 

door de enorme uitbreiding van het aantal sporten dat voor de massa toeganke-

lijk is geworden. Deze ontwikkeling zet de mogelijkheid om een teamgevoel te 

ervaren op het spel. Individuen beginnen hun eigen groepjes en teams, ze 

organiseren hun eigen sport en sportevenementen. Dit zeer lokale gebeuren 

combineren ze met een kosmopolitische geest. Wat houdt die kosmopolitische 

geest in? In elk geval, zoals Kant zei, dat ik in deze tijd van globalisering de pijn 
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van een ander, ook ver weg, ervaar als mijn eigen pijn. Aan die pijn wil ik dus 

iets doen. Dit Romantisch lokale en behoefte aan het eigene, waar ook de 

stadstuinen en het ‘terug naar de vergeten groenten’, maar ook het nationalisme 

en populisme uitdrukking van zijn, gaat dus gepaard met een Verlichte, kosmo-

politische geest. Het oog voor de ander en de behoefte om te helpen zijn even-

goed Verlicht als Romantisch, net zoals het helpen vaak even altruïstische als 

egoïstische motieven heeft: helpen gaat niet alleen om het dempen van de pijn 

van de ander, maar misschien vooral ook om het dempen van mijn eigen pijn, 

die ik voel als ik de ander zie lijden. 

Maar wat de ware motieven ook moge zijn: burgers proberen hun verant-

woordelijkheid te nemen, voor hun eigen omgeving en voor de hele wereld. Ze 

vertrouwen de politici en non-profit organisaties niet, met hun enorme over-

headkosten en ondoorzichtige uitgavenpatronen. En kosmopolitisch als ze zijn, 

gaan ze niet alleen meer met een tentje naar Frankrijk, maar ook naar gebieden 

waar het er minder goddelijk en welvarend aan toegaat. Als ware Romanticus 

wil iedereen origineel zijn, en de Romantiek van het reizen, inclusief de Roman-

tiek van het gevaar, ervaren. Laatste trend op de Vakantiebeurs: men kan tegen-

woordig zelfs een geheel verzorgde reis naar een conflictgebied boeken en zo 

‘embedded’ journalist spelen. We maken elk ons eigen oorlogs-ooggetuigen-

verslag; een vakantiekiekje van de Eiffeltoren, al is het een selfie hoog in de 

toren, met onderschrift is niet meer genoeg. 

 

Goede bedoelingen 

 

Wat zegt dit over ons, wie zijn wij, mensen, vandaag en wat betekent het om 

vandaag, in deze tijd van globalisering en angstcultivering, met geloof, hoop en 

liefde te leven, om ‘goed’ te willen zijn, om altruïstisch en filantropisch te willen 

zijn? We willen iets voor de ander doen, maar moeten we daarvoor niet eerst 

goed naar de ander kijken? Daarmee bedoel ik dat we moeten kijken naar zijn of 

haar behoefte. In Afrika willen ze onze tweedehands kleren en telefoons al niet 

meer. Ook daar worden de burgers actief, mondig en zelfstandig, als echte 

Verlichte mensen in Kantiaanse zin. Ze zeggen: “Wij zoeken het zelf wel uit, wij 

hebben jullie hulp niet nodig.” 

Daar staan wij, westerlingen, dan, met onze goede bedoelingen. Wij willen 

in Kenia een waterput slaan, en de dorpelingen zeggen: “Ga je gauw weg, met je 

pikhouweel. Geef je pikhouweel maar, dan doen we het zelf.” Terwijl de zin van 

ons leven afhangt van in actie komen voor anderen, want die zin halen we niet 

meer uit de (sport)carrière en (sportieve) zelfontplooiing alleen. Misschien er-

vaart de ander de zin er niet van, maar wij wel! 
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Slaan we niet door? Onze behoefte aan hulp geven is spontaan, maar vaak 

ook ongereguleerd en zonder werkelijke kennis van zaken. Vaak weten we niet 

eens of er wel behoefte is aan onze hulp. Hierdoor ontstaat een nieuwe soort 

van koloniaal gedrag, niet van uitbuiting, maar van verstikking, van wat ik al 

eens eerder ‘paternalistische naastenliefde’ heb genoemd.1 In beide gevallen 

ondermijnen we de zelfredzaamheid van de ander, omdat wij menen beter te 

weten wat goed is voor hem of haar. 

We willen zo graag méns zijn en daarvoor hebben we de erkenning van 

onze menselijkheid door de ander nodig. En we hebben de behoefte de ander te 

erkennen als méns en niet als Moslim of Indiër of Keniaan. We willen contact, 

verbinding en één mensheid, zaken die in het huidige politieke klimaat juist ont-

breken. Want daarin gaat het over verdeeldheid, in plaats van bruggen bouwen, 

over Moslims en westerlingen in plaats van over mensen, en over het onbegrip 

tussen autochtonen en vreemdelingen in plaats van over wat wij met zijn allen 

delen, namelijk ons mens-zijn. Eerst menselijkheid, dan mensenrechten, eerst de 

ervaring van ons gedeelde mens-zijn en op basis daarvan wederzijdse her-

kenning, erkenning en rechten. 

Dóe het, zou ik zeggen. Bouw die brug naar de ander, maar niet door on-

gevraagd met je pot geld en pikhouweel en goede bedoelingen bij die ander aan 

te komen. Maar door die ander te vragen naar zijn of haar behoefte en te vragen 

of je hem of haar kunt helpen die te voldoen. Daarvoor hoef je niet per sé op de 

fiets van Amsterdam naar Pakistan. Vergeet het sporten voor het goede doel. 

Laat dat goede doel over aan de (lokale) professionals. Ga gewoon sporten om 

het spelen, om je mens te voelen, en maak geld over naar organisaties als het 

Rode Kruis om je een beter mens te voelen en hen die het nodig hebben de 

juiste hulp te bieden. 

Misschien is trouwens de behoefte van de ander wel: het pure spelen, het 

beleven van pure spelvreugde, het spelen om het spelen. Dus speel met de 

ander om je mens-zijn te delen. Sport om te spelen, en niet om de knikkers. 

 

                                                           

1 M. PRANGE: ‘Een nieuw soort kolonialisme’ in Wijsgerig Perspectief 3 (2014) 36-37. 
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Lopen als offer 

Wouter van Beek 

Sport 

 

Het thema van deze bijdrage in het Camino Cahier is ‘sport met een missie’, 

maar is het lopen van de Camino eigenlijk wel sport? Of is het een beetje ver-

moeiend ritueel? In deze bijdrage wil ik ingaan op de relatie tussen de noties 

‘sport’, ritueel, ‘challenge’ (prestatie, uitdaging) en ‘offer’, omdat deze volgens mij 

niet alleen belangrijk zijn voor het begrijpen van het merkwaardige fenomeen 

van de populariteit van de Camino in een seculariserende wereld, maar ook 

inzicht verschaffen in de evenzeer merkwaardige wereld van de sport. Het offer 

is in mijn visie een cruciale schakel tussen deze virtuele werelden omdat het een 

bron van betekenis is voor alle drie. Dus hier gaat het om de trojka van sport, 

ritueel en ‘lopen’ (zoals de Camino), geïnterpreteerd vanuit de offertheorie. 

Allereerst, wat versta ik hier onder sport? Mijn definitie is: ‘Een beperkte 

en gemeten competitie in een afgegrensde arena met vaste regels en afge-

bakende tijden, met een scheiding tussen beoefenaars en toeschouwers, geleid 

door de tijdelijke maar absolute autoriteit van een externe agens (arbiter), ingebed 

in een culturele omgeving’.1 Cruciaal in deze definitie is het competitie-element, 

sport is gereguleerde en beperkte strijd, waarbij altijd de notie van ‘winnen’ aan-

wezig is. Sport is een bijzonder geval van menselijk spel, en wel een waar 

Huizinga in zijn klassieke werk Homo Ludens beperkte waardering voor kon 

opbrengen, althans voor professionele sport.2 In het spel schept de mens zijn 

eigen werkelijkheid maar meestal zonder competitie: een spelend kind bouwt 

een tijdelijke, andere wereld. De grens tussen de twee werelden is helder. Het 

kind weet dat het speelt en geeft dat ook aan, zelfs grammaticaal: “En dan was 

jij de vrouw, en kwam ik op bezoek” – een systematisch gebruik van de onvol-

tooid verleden tijd om het spel te onderscheiden van de werkelijkheid. De meest 

uitgewerkte en dominante van de spelwerelden is uiteraard de sport, volgens 

paus Johannes Paulus II ‘de belangrijkste bijzaak’ in onze wereld;3 sport is een 

                                                           
1 Naar R. GUILIANOTTI: Sport. A critical sociology (Cambridge 2005) 12, 13. 
2 J. HUIZINGA: Homo Ludens. Proeve eener bepaling van het spelelement der cultuur (Haarlem 1938). 
3 F.P.M. MENTINK: Sport is de belangrijkste bijzaak in het leven (Amsterdam 1994). 
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industrie geworden, entertainment, vol emotionele lading, een markering van 

identiteit, producent van nationalisme, en de grootste bron van nieuws, emotie 

en zelfs – helaas – van geweld. Wouter Huijbrechts, destijds voorzitter van het 

NOC*NSF, noemde sport de ‘emotionele revolutie’4, en wel als plaatsvervan-

gende emotie, een inzichtvol begrip in onze postmoderne maatschappij: in de 

zekerheid en relatieve eentonigheid van ons dagelijks leven, halen we de emoties 

uit de zichtbare uitingen van anderen. Sport genereert heftige emoties, maar dan 

wel via derden.5  

Sport is een nieuwkomer in de wereld, ondanks haar oude wortels in 

Olympia, in Oudgriekse begrafenisspelen en in etnische spelen. De sport is ge-

grond in de genetische neiging tot spelen die wij niet alleen delen met alle zoog-

dieren, doch is in de vorm van gereguleerde competitie pas in de 20e eeuw het 

icoon van onze moderne maatschappij geworden. Voor sommige – vooral 

Amerikaanse – wetenschappers is sport een religie geworden, ja zelfs dé religie 

van deze tijd, met termen als ‘ecstatic experience, ‘peak experience’, ‘hiero-

phany’ en ‘ultimate reality at the symbolic center of the world’.6 Daar is mis-

schien wat voor te zeggen, maar rustiger geesten gebruiken wat genuanceerder 

in termen zoals overeenkomstige effecten en een vergelijkbare niche in de 

maatschappij. 

Waarom is sport eigenlijk een virtuele wereld, want het gaat toch om reële, 

meetbare prestaties? Omdat sport eigenlijk nergens over gaat: ‘Sport exists for 

itself’.7 Een sportwedstrijd bestaat meestal uit een handeling die geen pendant in 

het dagelijks leven heeft: het zijn de handelingen zelf die betekenisloos zijn, 

alleen het doel is herkenbaar, namelijk competitie. Nu geldt dat vooral voor 

teamsporten en wat minder voor de individuele sporten die gebaseerd zijn op 

oorlogvoering: speerwerpen, ruiterij, atletiek en gymnastiek.8 Teamsporten zijn 

een vrij moderne uitvinding,9 en wat er in een groepssport gebeurt, is inherent 

                                                           
4 European Sports Congress, Amsterdam, December 1999. 
5 P. POST: ‘Een heilig spel. Voetbal is oorlog én ritueel’, in W. WEREN (ed.): Wat bezielt de mens? Vier 

bespiegelingen over religie in samenleving en cultuur (Tilburg 2006). 
6 “If sport can bring its advocates to an experience of the ultimate, and this (pursuit of) experience is 

expressed through a formal series of public and private rituals requiring a symbolic language and space 

deemed sacred by its worshipers, then it is both proper and necessary to call sport itself a religion. It is 

also reasonable to consider sport the newest and fastest growing religion, far outdistancing whatever is 

in second place.” C.S. PREBISCH: Religion and sport. The meeting of the sacred and the profane (Westport 1993) 

74.  
7 H. SLUSHER: ‘Sport and the religious’, in PREBISCH Religion and sport 174. 
8 Sommige individuele strijdsporten hebben een duidelijker ritueel karakter: sumo is een voorbeeld, 

gestreden in een tempelachtig complex, met een priester/scheidsrechter, en een serie rituelen. 
9 M. VAN BOTTENBURG: Global games (Urbana/Chicago 2001). 
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vreemd, en heeft geen pendant in het dagelijks leven. Het doel van het voetbal-

spel is immers het deponeren van een rond leren voorwerp in een redelijk groot 

net, gevat tussen twee palen en een lat. Als dat voorwerp er eenmaal inligt, 

wordt hij er weer zo snel mogelijk uit verwijderd. Schaatsen gaat in het rond, en 

de rit eindigt ongeveer waar men begon, dus eigenlijk zonder veel op te schie-

ten. ‘Making rounds in tights’ karakteriseerde Joey Cheek, zelf schaatser, de 

sport eens, en een sportverslaggever vond deze relativering niet leuk. Bij korfbal 

en basketbal moet de bal in een korf of net, waarin zelfs een bodem ontbreekt! 

Zelfs dammen bestaat uit het zorgvuldig deponeren van schijven op een bord, 

elke schijf op een zwart veld, om vervolgens te trachten die van de tegenstander 

te verwijderen ten einde ze ten slotte allemaal weer in hetzelfde doosje terug te 

leggen. Dat duurt ongeveer vier uur. Het omleggen van één schaakkoning – het 

ultieme doel van het schaken – duurt eveneens een hele avond. En wat de Tour 

de France betreft, mocht iemand van Utrecht naar Parijs willen reizen, dan is de 

route door de Alpen en Pyreneeën ongetwijfeld mooi, maar wel lastig en in elk 

geval om, duidelijk om. Maar de start in Utrecht was mooi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start van de Tour de France in Utrecht (foto: Wouter van Beek) 

 

Het tweede virtuele element is dat het in de sport gaat om het winnen, maar wat 

is dat eigenlijk? We praten er voortdurend over, maar wat bedoelen we er mee? 

Dat lijkt erg duidelijk, maar is het niet. Er zijn allerlei betekenissen van ‘winnen’. 
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Economische winst is iets totaal anders dan winst in sport, en om dat laatste 

gaat het ons. In de Griekse Olympische traditie, stelde Huizinga in Homo Ludens, 

was de term voor de ‘beste’ dezelfde als de ‘edele’ (aristos), met als opdracht om 

ook ‘edel’ te zijn in termen van deugd en waardigheid. Homerus spreekt van een 

kampioen als ‘altijd de beste en edeler dan anderen’. Zijn model was Achilles, 

die uitblonk bij de grafspelen ter ere van zijn vriend Patroclos. Een winnaar was 

iemand die niet alleen in de atletiek – de moeder van alle sporten – zijn wedren 

won maar ook uitblonk in alles, vooral in deugd, wijsheid en rechtvaardigheid.10 

Winnen was dus een eigenschap van de persoon, iemand won omdat hij een 

winnaar was, en niet – zoals bij ons – andersom. Door een wedstrijd te winnen 

gaf men aan de ‘beste’ te zijn, niet ‘het beste’.11 

Winnen is wel eens vergeleken met een soort onsterfelijkheid. In twee 

vormen, als schoonheid en als roem. Sport is beeldvoering en sommige sport-

beelden blijven in ons collectieve geheugen verankerd: een schitterend doelpunt, 

een perfecte ringoefening, of Sanne Wevers op de evenwichtsbalk. Ook de keer-

zijde van de roem kan onsterfelijk zijn, als dramatische mislukking: het drama 

wanneer Epke Zonderland van de rekstok valt, of Jorien ter Mors die bij de 

ploegachtervolging shorttrack onderuit gaat. Dit geldt ook – juist! – voor de 

denksporten. Het schaken kent zijn onsterfelijke partijen, het dammen even-

eens, en het is de droom van iedere speler om zo’n partij neer te zetten. Onze 

prestaties vormen de sporen die wij in het zand van de tijd nalaten, en al wordt 

er veel weggewassen door wind en regen, er blijft altijd iets van onze prestaties 

voor het nageslacht bewaard. In iedere partij kan iets moois worden gecreëerd, 

kan schoonheid wordt gemaakt, of zoals damproblemist en grootmeester 

Andreas Kuyken het ooit zei: ‘De grootmeester schept Transcendenz.’ Wij schep-

pen al spelend een stukje onsterfelijkheid. Sommige creaties in de damproble-

matiek bijvoorbeeld zullen tot in lengte van dagen bewaard blijven, andere 

scheppingen worden misschien later ontdekt, wie weet. Schoonheid overleeft de 

tijd.12 

Een heel ander model van winnen vinden we in de derde wereld. Het klas-

sieke voorbeeld is cricket op de Trobriand eilanden. Gekoloniseerd door de 

Britten, moesten de Melanesiërs natuurlijk cricket spelen, want deze kolonisator 

leerde zijn onderdanen onder de tropenzon allereerst de Britse sporten (en veel 

                                                           
10 A. GUTTMANN: From ritual to record. The nature of modern sports (New York) 23. 
11 HUIZINGA: Homo Ludens 167. 
12 Ton Sijbrands schreef in 1972 ooit euforisch, wellicht in jeugdige overmoed, na zijn trainingsmatch 

tegen Andreas Kuyken: “Dat is dammen zoals God het wil!” Hij werd daarover ernstig gekapitteld. 

Dammen is nog steeds de sport van protestants Nederland: God had toch zeker niets met sport te 

maken! Het zal duidelijk zijn dat de auteur van dit artikel een dammer is. 
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sporten zijn door de Britten uitgevonden). Maar de Trobrianders hadden zo 

hun eigen ideeën over deze sport: ze vonden het traag en saai, en besloten het 

‘op te leuken’. Het elftal werd het hele dorp: vijftig of zestig spelers, afhankelijk 

van het aantal gasten dat op bezoek kwam. De kleding werd veel spannender: 

complete oorlogsbeschilderingen en wuivende veren in plaats van het saaie wit, 

maar de belangrijkste verandering kwam van de dansen: elk team ontwikkelde 

allerlei dansen waarmee men het veld opkwam en afmarcheerde, een dans voor 

elke gevangen bal, een dans voor elke bijzondere slag. Het festijn duurde de hele 

dag, maar dat duurde cricket toch al. De gasten bleven slapen en werden ver-

zorgd door de lokale dames, waarna de volgende dag werd afgesloten met een 

uitwisseling van geschenken. Zo eindigde dit alles meestal in een serie huwe-

lijken tussen inwoners uit beide dorpen. Maar misschien wel het vreemdste – 

voor ons – was dat tevoren al vaststond wie er won: de gastheer. Hoewel men 

nauwkeurig de stand bijhield (met een bananenblad) gebood de wellevendheid 

dat men de gastheer respectvol liet winnen. De ‘terugkomwedstrijd’, om met 

onze zuiderburen te spreken, bracht dan de balans weer in evenwicht: iedere 

partij, in wezen ieder dorp, won op zijn beurt. Maar mensen zouden mensen 

niet zijn, en mannen geen mannen, wanneer men toch niet een subtiel onder-

scheid aanbracht: er is winnen en ‘echt’ winnen. Dus gingen de snoeverijen 

achteraf niet over de gescoorde punten of het ‘vegen’ van de tegenstander, maar 

over de manier waarop men had gewonnen: “Wij maakten toch veel mooiere 

slagen, onze renners liepen veel harder, en bovenal – zeer belangrijk in de 

erotische Trobriand-cultuur – onze meisjes gilden veel harder en de nachten 

waren veel heter.”13 

Winnen is dus virtueel, en dat is zichtbaar in de inzet, het ‘goed’ waarom 

wordt gestreden. Dat ‘goed’ is leeg, een zinloze prijs, een van de paradoxen van 

de sport.14 Geldelijke beloningen zijn nieuw en hebben te maken met professio-

nalisering, niet met sport per sé. Zelfs tegenwoordig zijn de meeste sport-

disciplines amateursporten, en überhaupt is het aantal beoefenaars dat van zijn 

sport kan leven een minieme fractie van het totale aantal beoefenaars. Een 

piramide valt niet samen met zijn top.  

Iconisch voor de virtualiteit van de sport is de cup: deze heeft geen enkel 

praktisch nut en is uiterlijk zonder enige inhoud, soms mooi maar meestal af-

zichtelijk. Toch wordt om niets zo hard gestreden, niet vanwege zijn econo-

mische waarde, maar puur vanwege de inspanning die nodig is om het ding te 

                                                           
13 G. KILDEA & J. LEACH: Trobriand cricket, a creative response on colonialism. Film, Berkeley Media LLC 

1976 (digital version 2017). 
14 W.E.A. VAN BEEK: ‘Play, sport and culture’, in W.E.A. VAN BEEK & A. DORGELO (eds.): The 

fascinating world of draughts (Maastricht 1997) 159. 
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winnen. De ‘cup met de grote oren’ zou een paar honderd euro in de winkel 

kosten, en kost honderden miljoenen om te winnen! De sportbeker, medaille, 

Wimbledon-schaal of wat voor afschuwelijke trofee dan ook, is het duidelijkste 

voorbeeld dat ik ken van symbolisch kapitaal of wel van de kracht van 

mimetische begeerte: alleen interessant omdat een heleboel anderen hem ook 

willen. Kortom, sport is strijd op zoek naar betekenis. 

 

Ritueel  

 

Ritueel is makkelijker te herkennen dan te definiëren. Ronald Grimes’ recente, 

nogal minimalistische definitie luidt: “Ritual is embodied, condensed, and 

prescribed enactment.”15 In zijn magnum opus stelt Roy Rappaport: “I take 

‘ritual’ to denote the performance of more or less invariant sequences of formal 

acts and utterances not entirely encoded by the performers.”16 Hoewel in al 

deze definities nogal wat woorden zelf om een nadere definitie vragen, komen 

dezelfde aspecten telkens naar boven: 

 

‒ ‘embodied’: ritueel doe je met je lichaam, het is actie, meestal collectief; 

‒ ‘condensed’: het is anders dan gewoon handelen, of zoals Grimes het 

formuleert: het heeft ‘extraordinary ordinariness’; 

‒ geformaliseerd: het moet telkens op dezelfde manier worden gedaan; 

‒ een onduidelijk doel: participanten kunnen niet goed uitleggen waarom 

ritueel zo gedaan moet worden; Rappaport noemt dit ‘not formally 

encoded’, Wallace heeft het over de ‘zero communicatie’ van de rite.17  

 

Zelf benader ik ritueel heel analytisch als ‘formeel stelsel van minimaal contra-

intuïtieve handelingen’, wat benadrukt dat deelnemers de handelingen herken-

nen als in wezen bekend maar met iets ongewoons.18 Ritueel is daarmee een 

gevirtualiseerde handelingswereld; immers in ritueel zijn relatief normale hande-

lingen ontdaan van hun gebruikelijke zin. Een gebed is in principe een gesprek, 

maar één van de gesprekspartners is onzichtbaar en onhoorbaar; een maaltijd 

wordt een communie wanneer de belangrijkste gast, de godheid, onmerkbaar 

aanwezig is maar wel ‘commensaal’, tafelgenoot, is; het genuttigde voedsel is op 

                                                           
15 R. GRIMES: The craft of ritual studies (Oxford 2014) 195. 
16 R.A. RAPPAPORT: Ritual and religion in the making of humanity (Cambridge 1999) 24. Voor een redelijk 

uitputtend overzicht over religiedefinities zie: http://oxrit.twohornedbull.ca/volumes/craft-of-ritual-

studies/ (geraadpleegd maart 2017). 
17 A.F.C. Wallace: Religion, an anthropological view (New York 1966). 
18 W.E.A. van Beek: De rite is rond. Betekenis en boodschap van het ongewone (Tilburg 2007). 
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zich gewoon eten, maar uitermate ‘condensed’, in een stukje ouwel. Dat eet je 

normaal onder een kokosmakroon. 

Gewone handelingen en zaken worden daarmee van hun normale inhoud 

en betekenis ontdaan, waardoor een semantisch vacuüm ontstaat: als die hande-

ling net anders is dan ‘normaal’, wat betekent zij dan? Die kleine afwijking van 

het gebruikelijke patroon is wat verstaan wordt onder ‘minimaal contra-

intuïtief’. Het is nu juist deze afwezigheid van inhoud die een zoektocht gene-

reert naar betekenis. Michaels merkt op: “Rituals are indeed without meaning, 

but this is a very meaningful fact.”19 Waar specifieke interpretaties ontbreken, 

nodigt het ritueel uit tot actieve zingeving: wie participeert in een ritueel is deel 

van een zoektocht naar betekenis. Ritueel is dus ongewoon, formalistisch licha-

melijk gedrag met een onduidelijke boodschap. Kortom ritueel is formeel han-

delen op zoek naar betekenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een rituele maaltijd: gewoon voedsel, maar op een ongewone plaats  

(foto: Wouter van Beek) 

                                                           
19 A. MICHAELS: ‘Ritual and meaning’, in J. KREINATH, J. SNOECK & M. STAUSBERG (eds.) Theorizing 

rituals: Issues, topics, approaches, concepts (Leiden 2006) 260. 
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Challenge 

 

En dan het ‘lopen’, het leveren van een lichamelijke prestatie, zoals de Camino. 

Mijn definitie laat die niet onder sport vallen, want de competitie ontbreekt, 

zoals ook de tijdmeting afwezig is, het embleem van de sportbeoefening. Sport 

met een missie gaat voortdurend over lichamelijke prestaties die op zich bij 

sport ook worden nagestreefd, dat wil zeggen ongewone en bijzondere inspan-

ningen waarmee ‘iets’ wordt gedaan, die worden ‘opdragen aan’, of ‘gespon-

sord’. Meedoen aan een marathon is uiteraard sport, al is voor de meeste van de 

deelnemers aan de marathon van – zeg – Rotterdam er geen enkel uitzicht op 

winst of een titel. Iedere competitie bestaat niet alleen uit winnaars, maar voor 

het merendeel uit verliezers, anders zou het begrip geen betekenis hebben. 

Iedere wedstrijd bestaat bij gratie van deelnemers die van tevoren weten geen 

kans te hebben om te winnen, maar toch meedoen. Waar de professionals als 

eenlingen tegen elkaar strijden, lopen de gewone deelnemers met elkaar en tegen 

zichzelf. De sportpers heeft alleen oog voor de winnaars, maar de deelnemers 

en sportbesturen weten wel beter. 

De verslaglegging van Nederlands grootste, iconische sportevenement, de 

Elfstedentocht, laat dit duidelijk zien. Sinds de motoren met TV reporters het ijs 

op mogen, volgde de TV vooral de wedstrijdrijders, en daarbij voornamelijk de 

kopgroep, alleen geïnteresseerd in de uiteindelijke winnaar. Incidenteel zijn 

achterblijvers in zicht, en zelden de eigenlijke ‘tocht’, dat wil zeggen de geluk-

kigen die zich als lid konden inschrijven van de ‘Koninklijke Vereniging de 

Friesche Elf Steden’ en daarom aan de tocht konden beginnen waar zij zo lang 

op hebben moeten wachten. Documentaires over deze ‘tocht der tochten’ tonen 

daarentegen de ‘achterkant’ van dit evenement, en dan ziet men eindeloze 

slierten schaatsers langzaam verdwijnen in de mistige witte verten, schitterende 

beelden die die van de wedstrijd aan de kop ruim overtreffen. De deelnemers 

koesteren hun ‘kruisje’ als een kleinood, vlak naast de stempelkaart. De tocht op 

de Weissensee heeft bij benadering niet dezelfde appeal, en is ook een gewone 

wedstrijd, het is eigenlijk geen ‘tocht’. Overigens blijkt hier weer dat iconische 

evenementen schaars behoren te zijn. 

Hier vervaagt het kernelement van de sport en het zijn dan ook deze 

prestaties die in toenemende mate worden ‘opgedragen’. Wanneer nu ook de 

competitie of de meting gaat verdwijnen, hebben we in feite met een ander 

fenomeen te maken, en wel een die ik de ‘challenge’ zou willen noemen: een bij-

zondere lichamelijke prestatie zonder competitie en zonder meting. Een pres-

tatie dus om de prestatie. Vaak maken dergelijke inspanningen deel uit van 

training voor het sportevenement – echter dat is training, niet de sport zelf, 
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sport is heel goed denkbaar zonder training – maar steeds meer als zelfstandig 

verschijnsel. Sportscholen bestaan bij gratie hiervan, waar dus in mijn analyse 

geen sport wordt beoefend, maar getraind wordt. In de volksmond heet dat wel 

‘sporten’, maar het werkwoord is ruimer dan het substantief, ‘sporten’ is nog 

geen ‘sportbeoefening’. Wanneer je gevraagd wordt ‘beoefen je ook een sport’, 

geef je niet als antwoord ‘ik ga regelmatig naar de sportschool.’  

De challenge behelst een inspanning, die in principe een goede en gezonde 

oefening voor het lichaam is – het zijn in de praktijk eigenlijk alleen fysieke 

inspanningen die als challenge kunnen gelden – maar van een bijzondere aard: 

men loopt langer, zwemt of fietst verder: het is een prestatie. Die prestatie kan 

binnen een erkend publiek fenomeen vallen, zoals de genoemde Elfstedentocht, 

of de Vierdaagse van Nijmegen. Sommige beroemde marathons, New York, 

Londen, Berlijn of Rotterdam, hebben een vergelijkbare status. Daar wordt de 

zin van de inspanning geboren uit de reputatie van het evenement, daarvan kan 

men vol trots het kruis, de penning, of de oorkonde laten zien. De Vierdaagse 

wordt tegenwoordig via Facebook voorbereid en via WhatsApp op de voet ge-

volgd, en de Via Gladiola is het overbekende decor voor een collectieve triomf-

tocht, de Bonkervaart in Leeuwarden is een begrip, Bartlehiem is praktisch het-

zelfde als Bethlehem, en niemand verbergt een Elfstedenkruis.  

Maar buiten deze topevenementen zijn de challenges minder betekenisvol, en 

worden ze inspanning pur sang. Goed voor de gezondheid, doorgaans, en een 

uitdaging voor de persoon in kwestie, maar voor wie is dat belangrijk, wie ziet 

dat? Uiteraard kan iemand de route van de Vierdaagse in augustus lopen, dan is 

iedereen al vertrokken. Een stuk rustiger, en eigenlijk wel zo bijzonder in af-

wezigheid van camera’s, blaarprikkers en muziek, en zeker zo’n prestatie, maar 

waar is de betekenis, wat is de zin ervan? De reden voor die queeste is dat zij die 

niet vindt in de competitie, zoals de sport, en niet in een andere wereld, zoals 

het ritueel. Zij kan die een beetje vinden in eigen welbevinden, maar dat is voor 

een extreme inspanning niet genoeg, en eigenlijk zijn extreme inspanningen niet 

gezond te noemen. Voor dat ‘extra’ van de challenge is publieke erkenning nodig, 

niet als ‘overwinning’ of als ‘cudos for heaven’, maar als bijdrage aan een groter 

goed, een doel dat even gemeenschappelijk erkend is als zichtbaar: de challenge is 

een zoekt publieke erkenning.  

In een samenleving die verzadigd is van de roem-door-zichtbare-inspan-

ning wordt de rol van betekenis-vertrekker wordt makkelijk ingenomen door 

liefdadige instellingen met een grote publieke zichtbaarheid. Het succes van 

Alpe d’Huzes vormt het duidelijkste voorbeeld hiervan: kankerbestrijding is een 

kerndoel, aanhakend op een gemeenschappelijke ervaring van een groot deel 

van de bevolking – iedereen kent kankerpatiënten –, en dat wordt gecombi-
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neerd met de faam van een specifieke berg in de Tour de France, Alpe d’Hues, 

de ‘Nederlandse Berg’. De combinatie hiervan is een vondst, die goed is voor 

miljoenen aan gesponsorde ‘challenges’, met helaas de onvermijdelijke geldcom-

plicaties waarmee rijke instituties gepaard gaan. Kortom, de challenge is een in-

spanning op zoek naar betekenis. 

 

Offer 

 

Praktisch alle religies kennen offers. Een recent overzichtswerk20 belicht de 

praktische universaliteit van dit merkwaardige fenomeen: een individu staat iets 

af ter wille van een onduidelijke tegenprestatie. De basisvorm is die van een 

gemeenschappelijke maaltijd waarin een groep mensen aanzit samen met de 

bovennatuur, nagenoeg alle religies kennen dit. Wie precies de onzichtbare com-

mensaal is maakt weinig uit, of die nu gedefinieerd wordt als God, goden, 

geesten, voorouders of huisgeesten, dat verandert verrassend weinig aan het of-

fer als ritueel. Daarbij wordt doorgaans een dier geslacht, want bij een offer 

hoort bloed te vloeien, en het vlees van het offerdier staat centraal in de 

communio, aangevuld met andere voedselsoorten. Verder maakt drank, bier, wijn, 

palmwijn, rijstwijn, sake, bijna altijd uit van het ritueel, want het is een feest.  

 Nancy Jay21 heeft duidelijk gemaakt hoezeer dit beeld van een familiale 

groep bij een offerfeest behoort bij een patrilineaire cultuur, waarin de groep 

mannen centraal staat die door de bloederige handeling van het offeren zowel 

masculiniteit als vaderschap onderstreept. In matrilineaire culturen werkt dat 

anders, al zijn offers daar niet onbekend. Maar de meeste culturen zijn nu 

eenmaal patrilineair (wereldwijd is de verhouding patri-matrilineair 8:1), en alle 

wereldreligies zijn afkomstig uit patrilineaire tradities. 

Wat precies geofferd wordt hangt af van de situatie, van welk dier voor-

handen is. Het is altijd een gedomesticeerd dier, geen wild, want het moet een 

dier zijn dat men eigendom mag noemen: men geeft iets van zichzelf aan de 

bovennatuur. Waarschijnlijk is het meest geofferde dier de kip, altijd voor-

handen in een boerenerf, altijd betaalbaar. Maar voor een iets ‘serieuzer’ offer is 

het al gauw een geit of schaap nodig, en voor zware zaken een rund, karbouw of 

paard. Weinig ezels trouwens. Voor arme mensen kan een duur dier soms 

vervangen worden door een goedkope vrucht; zo meldt Evans Pritchard dat 

arme Nuer in plaats van een os een komkommer kunnen doorsnijden, dat dan 

                                                           
20 J. DUYNDAM, A.-M. KORTE & M. POORTHUIS (eds.): Sacrifice in modernity: Community, ritual, identity. 

From nationalism and nonviolence to health care and Harry Potter (Leiden 2017). 
21 N.B. JAY: Throughout your generations forever: sacrifice, religion, and paternity (Chicago 1992). 
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in de aanroeping een ‘os’ wordt genoemd. “Il y a des accomodements avec le 

ciel,” zei Molière al. Maar voor een welvarende Nuer kan dat nimmer dienen. 

Kortom, het moet wel wat ‘kosten’, het moet een gift van enig gewicht zijn. In 

het congres dat leidde tot bovengenoemd overzichtsboek over het offer, kreeg 

ik als commentaar op mijn verhaal over het kippenoffer bij de Kapsiki: “Maar 

een kip is toch veel te klein voor een echt offer?” Dat hangt af van de econo-

mische situatie en van de beschikbaarheid: een familie moet over kippen be-

schikken om altijd iets te kunnen offeren, juist in moeilijke tijden. De Dogon 

van Mali kennen een rouwzang van zeven uur, die gedurende een hele nacht 

wordt gezongen; daarin wordt het lot beweend van de gestorvene, en wordt ge-

filosofeerd over ieders lotsbestemming, goed of slecht. Het lot van de kip, stelt 

het lied, is om geofferd te worden op het huisaltaar: is dat nu een goed lot of 

een kwade bestemming? De moraal is dat die vraag onbeantwoordbaar is, goed 

of slecht, het is simpelweg zijn lot. En katholiek pendant van de kip is waar-

schijnlijk de kaars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kippenoffer bij de Dogon; het altaar is direct onder de kip (foto: Wouter van Beek) 
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Een elementair offer: De kaars. Kevelaer 2011 (foto: Wouter van Beek) 

 

Het maakt wel wat uit welk dier het is. Er is een sterke neiging tot identificatie 

met het ‘slacht-offer’. Zeker bij grotere offerdieren, als runderen, bestaat een 

deel van het ritueel uit een uitleg waarom het dier dood moet: de offeraar excu-

seert zich als het ware bij het slachtoffer. Bij het Kapsiki stieroffer22 is dat een 

standaard excuus; de offeraar vertelt aan omstanders aan de stier, dat het beest 

heeft gegraasd in het veld van de chef van Sukur, een belangrijke chief in de 

buurt. Daarom moet hij sterven. Dat is één kant; de andere is dat de offeraar 

zelf ook iets fout heeft gedaan, en dat het dier mede daarom moet sterven. Het 

slachtoffer sterft dus in plaats van de offeraar, het dier in plaats van de mens. 

Dat is een van de redenen dat het dier in orde moet zijn, zonder gebreken, want 

het staat voor de mens wiens fouten moet worden verzoend. De andere reden is 

dat het dier als gift aan de godheid wordt gezien, en je geeft geen rommel als 

geschenk. Die identificatie geldt alleen voor de grotere offers, niemand veront-

schuldigt zich tegenover een kip. Het excuus is dus een identificatie tussen 

doder en gedode, en zo is het offer een plaatsvervangende dood: het dier sterft 

                                                           
22 W.E.A. VAN BEEK: The dancing dead. Ritual and religion among the Kapsiki/Higi of North Cameroon and 

northeastern Nigeria (New York 2012). 
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in plaats en ten behoeve van de mens. Daarmee is het offer een expiatio, een 

verzoening van zonden, in die gevallen dat de notie van zonde aanwezig is, en 

zo niet in elk geval een oplossing van een probleem. Huis-offers worden vaak 

gebracht na een ziekte of een ander probleem; divinatie wijst dan uit dat men 

een offer dient te brengen en geeft specifieke details voor dat ritueel, zoals kleur 

van het dier, bewoording van de invocatie en verdeling van het offervlees.  

Het offer genereert communio, eenheid van en binnen de groep, inclusief de 

vrouwen en kinderen die bij de groep horen. Door de gezamenlijke maaltijd met 

de bovennatuur definieert de groep zich als eenheid, op welk sociaal echelon het 

offer ook plaats vindt, huis, wijk, clan, dorp of stam, door een rituele definitie 

van fundamentele gelijkheid. Communio van een groep schept uiteraard ook een 

groepsgrens, want de offerende groep stelt zich impliciet tegenover andere 

soortgelijke groepen van dezelfde aard. Het offer genereert tevens een tijdelijke 

ongelijkheid binnen de groep: de degene die het offer of offerfeest organiseert, 

wint aan status in zijn gemeenschap. Hij is degene die de goden uitnodigt aan 

tafel, hij is het die het dier geeft, hij geeft het feest. Het is dus aan zijn 

menselijke gasten om later hetzelfde te doen. 

Het offer is effectief door de communio, door de expiatio, en ten derde door 

het element van de gift. Het offer is een geschenk aan de bovennatuur, en kan 

daarom rekenen op een van de grondwetten van menselijke interactie, reci-

prociteit. Wie geeft, weten we in de antropologie, kan drie dingen verwachten: 

de ontvanger neemt de gift in ontvangst, hij bedankt de gever (‘dat had je niet 

hoeven doen’) en hij geeft ooit een geschenk terug. Dat laatste mag niet het-

zelfde object zijn – dat is een weigering – , en is wel ongeveer in balans qua 

omvang. “Een gift is een koe die nooit verdroogt,” zeggen de Herero van 

Namibië. Dat geldt tussen mensen, maar ook tussen mens en bovennatuur. Wie 

een offer pleegt, kan wat terug verwachten, en doordat men geeft aan een 

hogere macht, is een tegengeschenk van belang te verwachten: genezing, ver-

geving, oplossing van problemen, zegen des hemels, voorspoed of welke non-

materiële gift dan ook. Geven loont, ook in het offer. 

Het is aan deze dynamiek dat het offer zijn betekenis ontleent: communio, 

expiatio en reciprociteit. Zo is het offer het model hoe betekenis wordt gegene-

reerd in een ritueel en daarmee een dominant model voor betekenisgeving in 

het algemeen. De gift hoeft geen dier te zijn, zoals ook de wedergift heel im-

materieel kan zijn, het offer leent zich voor metaforisering. 
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Offer als bron van betekenis 

 

Terug naar de drie fenomenen, sport, ritueel en challenge, nu afgezet tegen het 

begrip offer. In de sport zijn we het praten over offer, opoffering, gewend. 

Routinematig meldt de sportpers hoeveel de kampioen ‘over heeft gehad’ voor 

zijn sport, wat hij ervoor heeft ‘gelaten’, hoeveel ‘opgeofferd’. De enorme trai-

ningsinspanning wordt nogal eens verwoord in termen van een regiem van 

offers. Vergeten zijn de eerste Olympische Spelen 1896 in Athene en 1900 in 

Parijs, toen het nog als oneerlijk werd beschouwd om te oefenen voor een wed-

strijd: men diende te strijden zoals men was, op wat we nu noemen een ‘level 

playing field’. Toen bezag men training op dezelfde manier als wij nu doping 

zien. Dat ligt ver achter ons, de offers van de sporter worden nu als normaal 

beschouwd. En topsporter heeft een eendimensionaal leven, en dit wordt be-

schouwt als een existentieel offer; de teruggave van ‘omhoog’ dient te bestaan 

uit de overwinning (‘hij heeft het verdiend’), en van de gemeenschap uit bewon-

dering en adoratie. De winnaar krijgt een trofee en applaus, immateriëler kan 

nauwelijks. 

Een klein gedachtenexperiment: Stel een sporter is zo goed in zijn disci-

pline, dat hij niet hoeft te trainen, zich niet echt hoeft in te spannen: hij is zoveel 

beter dan zijn concurrenten, hij wint toch wel. Hoe zouden we hiermee om-

gaan? Voor het publiek zou het nauwelijks een applaus waard zijn, en de sport-

verslaggeving stond met de mond vol tanden, wanneer hij er ‘niets voor hoeft te 

doen.’ Dat hoort niet, en zijn prestatie – die er objectief niet minder door wordt 

– zou aan waarde verliezen en de competitie aan betekenis. Er hoort een offer 

te zijn. 

Onder de sport ligt een funderingsmythe, nl. dat sport gezond zou zijn. 

Het offer is gegrond in het idee dat dergelijke extreme lichamelijke inspan-

ningen goed voor het lichaam zouden zijn, een notie die in onze huidige maat-

schappij met haar fascinatie voor gezondheid cruciaal is als morele gronding van 

de sport. Zelfontwikkeling en lichamelijk welzijn vallen natuurlijk wel onder de 

typen heil die men van de bovennatuur kan verwachten, maar zijn niet voldoen-

de als reciproke gift, niet bij een echt offer. In feite is de gezondheidsmythe ook 

echt een mythe, want topsport is bijna per definitie ongezond. Extreme licha-

melijke inspanning, volgehouden over een lange periode, is slopend, niet op-

bouwend. Bewegen is essentieel voor de gezondheid, laat daarover geen mis-

verstand bestaan, en de ‘gentle competition’ van de sportarena is een plezierige 

stimulans voor het bewegen, en heeft daarmee een duidelijk gezondheidsaspect. 

Maar topsport is te eenzijdig en te extreem om nog gezond te zijn. Niet voor 

niets hebben topsporters voortduren last van blessures, dat ligt in de rede. 
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Trouwens, volgens de huidige sportverslaggeving hebben sporters nooit last van 

blessures, maar altijd van ‘blessureleed’, een aanduiding van de wijze waarop een 

discours van emoties dominant is in sport.  

Men zegt ook wel dat de kampioen in zijn sport heeft ‘geïnvesteerd’, een 

ander model. In de inleiding betoogde ik dat de sportprijs in principe leeg is, 

maar voor verschillende sterk geprofessionaliseerde sporten is dat niet (langer) 

het geval. Sommige sportcompetities hebben significante geldprijzen, en hun 

sporters verdienen goud met hun virtuositeit. In het golf bijvoorbeeld, wordt de 

ranking uitgerekend aan de hand van gewonnen prijzengeld, en hoe dan ook wil 

de sponsor dat de enorme cheque goed in beeld komt bij de huldiging. Maar 

voor de meeste sporten is dat helemaal niet het geval; niet alleen komen die veel 

minder in beeld, er wordt in veel sporten nauwelijks iets verdiend. De koepel-

organisatie van alle erkende sporten, SportAccord, vroeger GAISF, herbergt 

ruim 120 sporten, waarvan 45 Olympische; en zelfs voor die laatste, die wel tot 

het hoogste heiligdom behoren, geldt niet altijd dat een grote geldbeloning in 

het verschiet ligt. Economisch taalgebruik heeft daarom een beperkte reikwijdte. 

Kenmerkend is dat men net zo over ‘investering’ spreekt wanneer het om zuiver 

amateursporten gaat; kortom, het economische discours verhult een offer-

discours. Sport is een offer op zoek naar een doel.  

In het ritueel is het offer een dominant element, maar voor de challenge geldt 

dit a fortiori: hier wordt de inspanning zelf het offer. Pelgrimage is hier uiter-

aard het model, zoals de traditionele Camino, en deze inspanning is deel van een 

groter offerpatroon. Immers, de pelgrim reist met handicaps. Handicaps van-

wege een gekozen transportmiddel – lopen naar Santiago is toch echt niet de 

meest efficiënte manier om zover te reizen – maar ook vanwege gevaar, on-

zekerheid en gebrek aan comfort, en kosten. Soberheid heeft in onze tijd van 

overvloed zijn eigen charme, en daarin lijkt de pelgrim op de reiziger, de back-

packer, die juist de eenvoud van de hostels plus de inspanning van zijn reizen 

met de rugzak gebruikt om zich af te zetten tegen de ‘toerist’.23 De reiziger 

verdient road status met zijn offers, erkenning van zijn gelijken: wie het verst en 

het langst heeft gereisd met zo weinig mogelijk middelen heeft ‘gewonnen’, en 

wie ergens is geweest waar nog nooit een andere reiziger een voet heeft gezet, is 

kampioen. Kortom, het offer van de reiziger wordt beloond met een sterk wij-

gevoel, en een notie van superioriteit. Daarin is voor de reiziger de betekenis al 

gegeven, terwijl zijn prestatie te onvoorspelbaar is en te ongepland om als offer 

gehonoreerd te kunnen worden. 

                                                           
23 T. VAN EGMOND: ‘Backpacking in Africa’, in W.E.A. VAN BEEK & A. SCHMIDT (eds.): African hosts 

and their guests. Dynamics of cultural tourism (Oxford 2012) 225-238. 
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Offer is identificatie, pelgrimage ook. De hand op de 

pilaar in Santiago (foto: Wouter van Beek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelgrimage is een challenge waarvoor de religieuze betekenis in principe al klaar 

ligt, aangereikt vanuit het instituut dat deze challenge in eigendom heeft, de 

Rooms-Katholieke Kerk. Die invulling wordt zeker niet door allen op de 

Camino onderschreven; immers, voor velen is niet de kathedraal in Santiago het 

uiteindelijke, maar eindigen in Finisterre, of houden het in de stad simpelweg 

voor gezien. De betekenisgeving van de Camino wordt onafhankelijker van de 

kerkelijke invulling. Zo gaan de verhalen niet in eerste instantie over expiatio en 

vergeving van zonden, maar over de inspanning zelf, de route, de regen, de zon 

en de blaren. Maar ook over de ontmoetingen, de contacten met voorheen on-

bekende Camino-genoten.  

In mijn cursus in Venetië in 2012, aan de Venice International University, die 

over toerisme ging (waarover anders in Venetië …), vertelde een Japanse stu-

dente dat zij kort tevoren tien dagen had meegelopen op het Spaanse deel van 

de Camino. Zij was geen christen, noemde zich nauwelijks religieus, maar het 

had een diepe indruk gemaakt, en haar leven veranderd, zei ze. Voor haar lag 

die betekenis in de fase van haar leven waarin zij de tocht ondernam: zij moest 

moeilijke beslissingen nemen, en zowel de afstand van het dagelijks leven als de 

omgang met haar tochtgenoten boden haar het reservoir aan betekenis waar ze 

naar op zoek was.  

Het is de challenge zelf die de bron van de betekenis vormt, althans het 

vacuüm creëert dat om semantische invulling vraagt. De challenge is een prestatie 

op zoek naar een doel. Steeds meer wordt de tocht ‘opgedragen aan…’, worden 

thuisblijvers betrokken bij het wel en wee van de loper, het eeuwig heil, de ‘cudos 
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for heaven’, zijn niet langer een afdoende retourgift voor het offer van de tocht. 

Voor de sociale wetenschapper valt pelgrimage onder het palet van het toe-

risme, “If a pilgrim is half a tourist, a tourist is half a pilgrim,” vertelt ons Victor 

Turner, maar het blijft natuurlijk wel een bijzonder soort toerisme. Niet alleen is 

het een heel oude vorm, het blijft ook de vorm waarin de notie van het offer het 

duidelijkste doorklinkt. Daardoor kan pelgrimage, als religieuze challenge, putten 

uit het fonds van betekenis dat door het offer wordt aangereikt. De reis kan na-

melijk zelf nog steeds als offer dienen, een mogelijkheid waar de reiziger nauwe-

lijks over beschikt. De ‘cudos’ kunnen aan een ander worden aangeboden, vicarius 

lopen, een soort dubbeloffer: het offer wordt gebracht en opgedragen aan een 

derde, een intense vorm van betekenisgeving. 

Waar de challenge niet-religieus is krijgt het offer ook een vicarius-invulling, 

maar dan in geld. Ook hier wordt de inspanning een offer, maar dan alleen 

wanneer men bewust en publiek afstand doet van de remuneratie voor zichzelf, 

en dat heet sponsoring. Een seculier vervangingsdoel bindt het individu aan een 

collectief en zeer gewaardeerd doel; de challenger kan het doel kiezen, mits dat 

buiten hem ligt, anders is het geen offer, en zou het deze toegevoegde waarde 

verliezen. De challenger offert dubbel; zijn inspanning en het geld dat die inspan-

ning kennelijk waard is. Voor de sponsor zelf is de ruil duidelijk: een ‘feel good’ 

doel met publieke waardering, een zeer zichtbare – en mogelijk mediamieke – 

prestatie, en een aansprekende challenger, zaken die het in het jaarverslag en de 

media goed doen. En aftrekbaar zijn, een win-win relatie. Enfin, ook voor hen 

is het offer een koe die nooit verdroogt. Voor de challenger is de sponsorloop een 

doel met betekenis, maar zonder binding, inhoud zonder commitment, en dat 

past goed in onze tijd. Voor een volgende loop houdt men de handen vrij om 

een volgende keer een andere sponsor te zoeken. Crowd funding is natuurlijk een 

ideale vorm hiervan, en gezien de sociale media ligt de toekomst van de challenge 

in deze sfeer, en de publieke financiering brengt de interpretatie van de challenge 

als offer nog meer in beeld. 

 

Conclusie 

 

Sport als inspanning op zoek naar betekenis, ritueel als formele handeling die 

zin zoekt, en de challenge als prestatie op zoek naar een doel, ze lijken dus alle 

drie sterk op elkaar. In dit artikel betoog ik dat zij voor een groot deel hun zin, 

doel of betekenis ontlenen aan de notie van het offer, aan het geschenk aan de 

bovennatuur. Dat model is ons als mensheid vanouds bekend, en vormt een 

van de grote doorlopende lijnen in de religies van de mensheid, herkenbaar en 

invoelbaar. Daarmee definieer ik de Camino als een challenge, een tussenvorm 
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tussen sport en ritueel met een heel eigen karakteristiek. Dat blijkt misschien 

nog duidelijkste uit een aspect dat ik tot slot kort wil aanstippen, de ervaring van 

de tijd. Alle drie vormen ze een ‘time out of time’, een liminale tijd waarin met het 

gewone leven onderbreekt, voor een beperkte periode waarin met de tijd heel 

anders beleeft dan normaal. Maar elk, sport, ritueel en challenge heeft zijn eigen 

karakteristiek hierin. 

Sport is bezeten van tijd, van tijdsmeting, met een precies begin en einde 

van de wedstrijd, van fluitsignaal tot fluitsignaal, een afgemeten periode waarin 

gebeurtenissen in razend tempo over elkaar heen buitelen, waarna men terug-

keert tot het normale levenstempo waarin ‘betekenis’ niet langer afhangt van 

meetlint en stopwatch. Bij een basketbalwedstrijd weet men precies hoeveel 

seconden nog resteren, bij voetbal is er een speciale official om de extra speel-

tijd te bepalen, en records vormen de ultieme obsessie met de tijd, een ‘Faustian 

lust for the absolutely unprecedented’.24 Bobsleeën komen allen in dezelfde 

seconde aan, en zonder elektronische tijdmeting weet niemand wie gewonnen 

heeft. Dammers en schakers hebben een dubbele klok, een voor elke speler, die 

ervoor zorgt dan men precies evenveel bedenktijd tot zijn beschikking heeft: tijd 

als ‘level playing field’.  

Ritueel stopt de tijd; al is het ritueel meestal ingebed in een beperkte litur-

gische periode, tijdens de rituele handeling staat de tijd even stil. Herhaling is 

belangrijk in die tijdsbeleving: men doorloopt hetzelfde patroon als vorige week, 

en de week ervoor, en de week daar weer voor, waarmee die tussenperioden 

tussen de rituelen wegvallen. Niet alleen staat de tijd stil tijdens het ritueel, ze 

schildert vaak een wereld waarin nooit iets veranderd is. Afrikaanse riten behel-

zen schijngevechten met speren, of geven ironisch commentaar op vijanden die 

allang zijn verdwenen.25 Christelijke rituelen bootsen een executie na van 2000 

jaar geleden, of vieren de martelaarsdood van mensen die de 21e eeuw in geen 

geval gehaald zouden hebben. Ook seculiere rituelen doen iets dergelijks. 

Sinterklaas houdt een oude wereld in stand van lekkernijen die wij de rest van 

het jaar nauwelijks nuttigen zoals borstplaat, marsepein of taaitaai, en van 

huizen met schoorstenen, terwijl Zwarte Piet verwijst naar Moorse pages, ook 

niet meer van deze tijd. 

 

 

 

 

                                                           
24 A. GUTTMANN: From ritual to record. The nature of modern sports (New York 1978) 54. 
25 VAN BEEK: Dancing dead 82. 
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Op zoek naar een prent uit 1642: Pelgrims in Kevelaer 2011 (foto: Wouter van Beek) 

 

In de challenge is tijd ondergeschikt geraakt aan de inspanning, en is de tijdsduur 

nodig voor de inspanning irrelevant geworden. Tijd is geen geld meer. Wie de 

Vierdaagse loopt, weet wel hoe lang dat heeft geduurd – vier dagen, nietwaar? – 

en ook ongeveer hoeveel uur men over al die vele kilometers heeft gedaan, elke 

dag, maar daar gaat het helemaal niet om: het gaat om onderweg zijn en uit-

eindelijk aankomen. Voor wie de Alpe d’Huez op is gekomen, of het nu 

eenmaal of zesmaal is geweest, doet de tijd er niet toe, het moet alleen binnen 

die ene dag. In de challenge wordt in principe niet gemeten, alleen gekeken of 

men de eindstreep haalt. De prestatie telt als Gestalt, niet als vergelijkingsobject. 

Wie de Camino gaat lopen, waarschuwt familie en vrienden dat men lang weg is; 

en al is er misschien een planning, en is er tegenwoordig zeker een elektronische 

volggroep, een dagje meer of minder is geen probleem. Een week ook niet. 

Integendeel, de lengte van deze challenge is juist wat haar afzet tegen het normale 

leven: het verstrijken van veel tijd met iets dat intrinsiek geen betekenis heeft, 

onderstreept het liminale karakter ervan. De beleving in de challenge lijkt tijdloos: 

het hoort lang te duren, in een lange prestatie die voortdurend dezelfde is. Een 

challenge is een blik op een eeuwigheid, een heel aardse weliswaar, maar toch een 

‘eeuwigheidje’… 
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