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Voorwoord  
 

Voor u ligt de scriptie ‘Belichaamde zingeving bij pelgrimage’, die ik schreef in het kader van mijn 

afstuderen aan de master Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Het 

schrijven van deze scriptie was een tocht waarbij mijn uithoudingsvermogen flink op de proef werd 

gesteld. Toen ik in september 2017 begon met mijn voorbereidingen aan de onderzoeksopzet van dit 

onderzoek kon ik niet vermoeden dat ik mijn definitieve versie pas in juni 2019 zou inleveren.  

 Wanneer mijn leven niet zo loopt als ik zou willen, vind ik vaak rust door te gaan wandelen. 

In de stilte van de natuur lukt het me mijn hoofd leeg te maken. Hierdoor ontstond het idee voor 

mijn scriptieonderwerp. Wanneer ik iets met lopen en zingeving wilde doen, was de pelgrimage 

wellicht een interessante keuze voor mij. In het uiteindelijke schrijf- en denk proces is de pelgrimage 

vervolgens onder het mom van kill your darlings verschillende keren uit mijn scriptie verdwenen en 

weer opnieuw ingevoerd. Gelukkig kan ik u vertellen dat de pelgrimage in dit eindresultaat 

uiteindelijk toch de hoofdrol mag spelen.  

 Gedurende de lange reis van het schrijfproces ben ik door verschillende mensen bijgestaan. 

In de eerste plaats wil ik mijn scriptiebegeleidster Joanna Wojtkowiak enorm bedanken voor haar 

advies, haar begrip en geduld tijdens dit lange traject. Daarnaast wil ik mijn vriendin Jennifer 

bedanken voor haar mentale steun en het kritisch doorlezen van mijn onderzoek op stijl en spelling. 

Ook Marion wil ik bedanken voor het lezen van mijn scriptie. Tot slot wil ik mijn  ouders en lieve 

vrienden bedanken voor hun bemoedigende woorden en hun altijd luisterende oor.  

 

Corine Westerink 

 

Utrecht, 15 juni 2019 
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Samenvatting 

In dit onderzoek is geprobeerd antwoord te krijgen op de vraag naar de rol die lichamelijkheid speelt 

binnen zingevingsprocessen bij pelgrimage. Doel hierbij is het bouwen van een brug tussen de 

belichaamde filosofieën van Merleau-Ponty, Van den Bossche en Johnson en de psychologische 

zingevingstheorieën. Merleau-Ponty ziet het lichaam als ons voertuig van ons in-de-wereld-zijn. 

Vanuit onze lichamelijkheid kunnen we de mogelijkheden van onze existentie vorm geven. Zin- en 

betekenisgeving ontstaat volgens Johnson door een voortdurend heen en weer bewegen tussen de 

onszelf en de ons omringende werkelijkheid. Johnson onderscheidt hierin vijf niveaus van 

belichaamde zin- en betekenisgeving. Park vat zingeving op als een proces dat de mens voortdurend 

ondergaat om de gebeurtenissen van alledag te laten rijmen met het eigen algemene 

oriëntatiesysteem. Door dit voortdurende zingevingsproces al dan niet bewust te ondergaan kan 

men na ingrijpende gebeurtenissen het begrip van de wereld als zinvol, en het eigen leven als 

waardevol herstellen (Park, 2010).  

 In dit onderzoek worden kwalitatieve onderzoeken naar pelgrimservaringen geanalyseerd 

met behulp van het meaning making model van Park, de niveaus van belichaamde zin- en 

betekenisgeving van Johnson en de negen aspecten van zinervaring van Alma en Smaling (2010). Zo 

wordt onderzocht welke rol meaning making binnnen pelgrimage speelt en of belichaamde zingeving 

een rol speelt binnen het pelgrimeren. Leidt het pelgrimeren voor pelgrims daadwerkelijk tot 

ervaringen van zin?  

 Uit de resultaten bleek dat de pelgrimage kan fungeren als een meaning making process voor 

pelgrims. Binnen dit meaning making process zijn de vijf niveaus van belichaamde zin- en 

betekenisgeving te herkennen. In de pelgrimsverslagen zijn daarnaast zeven van de negen 

zinervaringsaspecten te herkennen, deze blijken te relateren aan de vijf niveaus van belichaamde zin- 

en betekenisgeving. De rol van lichamelijkheid binnen zingevingsprocessen bij pelgrimages kan 

daarom als volgt worden omschreven: allereerst maakt de lichamelijkheid van de pelgrim het 

mogelijk om de pelgrimage fysiek te ondernemen. Daarnaast maakt de lichamelijkheid het pelgrims 

mogelijk om te communiceren en verbinden met medepelgrims, om te verbinden met zichzelf, om te 

verbinden met de natuur waar de pelgrim doorheen trekt en tot slot om te verbinden met het 

verleden en de toekomst. 

 

Kernbegrippen: lichamelijkheid, zingevingsprocessen, pelgrimages.   
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1. Inleiding  
 

1.1 Aanleiding 

1.1.1 De toenemende populariteit van de pelgrimage 

In onze hedendaagse westerse samenleving, waarin het aantal mensen dat zichzelf religieus noemt 

steeds verder afneemt, is een opmerkelijke trend gaande: steeds meer mensen besluiten een 

pelgrimage te lopen (Schmeets en van Mensvoort, 2015). In Europa liepen in 2017 300.000 pelgrims 

de bedevaart naar Santiago de Compostella. Dat is bijna drie keer zo veel als tien jaar geleden. Onder 

deze wandelaars waren ca. 3.500 Nederlandse wandelaars aanwezig, een aantal dat ieder jaar 

groeit.1 Niet alleen de populariteit van de traditionele pelgrimages neemt toe, ook seculiere 

pelgrimages zijn in opkomst. Zo lanceerden Damiaan Messing en Manja Bente twee jaar geleden een 

seculiere pelgrimsroute rond Nijmegen met een lengte van 136 kilometer. Deze pelgrimage is in de 

eerste twee jaar al door 1.600 mensen bewandeld.2  

De traditie van het pelgrimeren is eeuwenoud. De Egyptenaren ondernamen bijvoorbeeld al 

tochten waarbij zij zowel goden aanbaden als participanten entertainden. De betekenis van de 

termen ‘pelgrim’ en ‘pelgrimage’ zijn afhankelijk van zowel de tijd als de cultuur waarin deze 

woorden gebruikt worden (Schnell & Pali, 2013). Christelijke pelgrimages worden traditioneel 

geassocieerd met zuivering, aanbidding, boetedoening en genezing (Schnell & Pali, 2013). Nog niet zo 

lang geleden zou men een pelgrim hebben omschreven als een persoon die vanuit een religieuze 

motivatie naar een heilige plaats wandelt (Smith, 1992; Rinschede, 1992). Hedendaagse pelgrims 

reizen echter vanuit een veelvoud aan redenen. Daarnaast kunnen pelgrims die vanuit religieuze 

motivatie een pelgrimstocht ondernemen ook over seculiere verlangens beschikken (Schnell & Pali, 

2013; Oviedo et al,. 2014; Chemin, 2011; Lois-Ganzález & Santos, 2013; Blackwell, 2010).  

De groeiende populariteit van pelgrimages roept vragen op over de motivatie, de 

achtergrond en ervaringen van pelgrims in de hedendaagse westerse wereld. Volgens Paul Post, 

hoogleraar aan de Tilburgse Universiteit, heeft de toenemende interesse in het wandelen van 

pelgrimages te maken met de menselijke zoektocht naar rituelen in deze tijd waarin veel religieuze 

rituelen aan betekenis hebben verloren. Pelgrimages zijn volgens hem populair omdat ze toegankelijk 

zijn voor iedereen. “Je kunt er een therapeutische tocht van maken, een natuurbeleving, een 

prestatieloop, een spirituele wandeling.”3 Eduoardo Chemin (2011) concludeert dat een pelgrim 

iemand is die een persoonlijke zoektocht begint naar iets waar hij/zij zelf zich niet altijd bewust van 

                                                           
1
 https://oficinadelperegrino.com/en/statistics/ & www.pilgern.ch  

2 De Volkskrant (29 augustus 2017) ‘Religieus of niet, pelgrimeren is in.  
3 De Volkskrant (29 augustus 2017) ‘Religieus of niet, pelgrimeren is in.  

 

https://oficinadelperegrino.com/en/statistics/
http://www.pilgern.ch/
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is. Soms heeft dit volgens hem te maken met een drang om te vluchten, soms komt het vanuit een 

noodzaak om te aarden of het doel en de richting van het leven te vinden. Soms zoeken pelgrims 

naar het geloof, soms voelen ze zich enkel aangetrokken tot de natuur, de stilte of het verlangen 

andere soortgelijke mensen te ontmoeten (Chemin, 2011). Omdat deze zoektocht niet altijd bewust 

is noemt Chemin de pelgrimage een “conscious movement often carried out by sub-conscious drives. 

I find these drives all too often spoke of a need to find continuity in a world of discontinuities and 

humanity in a world of perceived dehumanizing processes.” (Chemin, 2011 p. 293).  

In de activiteit van het pelgrimeren lijken het lichaam en een innerlijke zoektocht samen te 

komen. Het lichaam wordt door Barbaro (2007) gezien als de centrale pilaar van de pelgrimage. Het 

lichaam is volgens hem “a social and physical construct, a recipient of the senses, and an actor in the 

experience”, met andere woorden: het lichaam is een actieve zoeker naar zintuiglijke ervaringen en 

voortbrenger van sensaties als pijn, plezier, geuren en gevoelens (Barbaro, 2007 p. 107). Het maken 

van een pelgrimage is volgens Frey (1998) en Chemin (2011) naast een fysieke tocht, vaak ook een 

zoektocht, een innerlijke reis die door de fysieke ontberingen bewerkstelligd wordt (Frey, 1988; 

Chemin, 2011). Waarin uit deze innerlijke zoektocht zich? Kan deze innerlijke zoektocht met 

zingevingsprocessen in verband worden gebracht? Op welke manier is deze innerlijke zoektocht met 

de fysieke activiteit van het pelgrimeren verbonden?  

 

1.1.2 Zingeving binnen de cognitieve psychologie  

Er is nog weinig psychologisch wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd over de relatie tussen 

lichaam en zingeving. Veel zingevingstheorieën binnen de psychologie focussen voornamelijk op het 

cognitieve aspect van zingeving en minder op rol van het lichaam daarbinnen. Deze cognitieve focus 

op zingeving komt voort de cognitieve psychologie. Dit is een stroming binnen de psychologie die in 

de tweede helft van de 20e eeuw opkwam en zich bezig houdt met het mentale leven (Kellog, 2007). 

Ronald Kellog ziet de cognitieve psychologie als een volbrenging van de visie van William James die 

psychologie in 1890 definieerde als: “the Science of Mental Life, both its phenomena and their 

conditions” (James 1890, geciteerd in Kellog, 2007 p. 2). 

De cognitieve psychologie kwam op als reactie op het behaviorisme en de psychoanalyse, 

twee stromingen waarin cognitieve processen bijna geheel genegeerd werden en men zich 

voornamelijk richtte op het te observeren menselijk gedrag of de rol van het onbewuste (Neisser, 

1976). De cognitieve psychologie richtte zich juist op de mentale processen en hun rol bij het denken, 

het voelen en het gedrag (Kellog, 2007).   

Het meaning making model van Crystal Park (2010), hoogleraar psychologie aan de University 

of Connecticut, komt voort uit de cognitieve psychologie. In haar reviewartikel voegt Park (2010) 

verschillende toonaangevende theorieën over en onderzoeken naar zingevingsprocessen na 
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ingrijpende gebeurtenissen samen tot een model. Park geeft aan dat zingeving er vooral toe doet na 

zeer confronterende stressvolle levenservaringen (Park, 2010). Park vat zingeving op als een proces 

dat de mens voortdurend ondergaat om de gebeurtenissen van alledag te laten rijmen met het eigen 

algemene oriëntatiesysteem. Door dit voortdurende zingevingsproces al dan niet bewust te 

ondergaan kan men na ingrijpende gebeurtenissen het begrip van de wereld als zinvol en het eigen 

leven als waardevol herstellen (Park, 2010). 

Het meaning making model van Park (2010) zal in hoofdstuk drie uitgebreider behandeld 

worden, toch wil ik de lezer hier vast een korte handreiking bieden: zingeving bestaat volgens Park 

(2010) uit global meaning en situational meaning. Global meaning is een term die refereert aan de 

algemene oriëntatiesystemen van individuen, bestaande uit: overtuigingen, doelen en subjectieve 

gevoelens. Situational meaning refereert naar zingeving in de context van een bepaalde gebeurtenis. 

Deze situational meaning start met het zich voordoen van een potentieel stressvolle situatie en 

beschrijft een doorlopende set van processen en uitkomsten. Nadat individuen betekenis hebben 

gegeven aan een gebeurtenis (appraised event meaning) kan het zo zijn dat er een discrepantie 

ontstaat tussen de betekenis van deze gebeurtenis en de global meaning van het individu. Percepties 

van discrepantie kunnen distress veroorzaken en deze distress kan leiden tot meaning making 

processes, tot pogingen om zin te geven aan de gebeurtenis (Park, 2010). 

In een later artikel (2016), dat Park als reactie op reviews op haar meaning making model 

schreef, erkent ze dat de meeste zingevingstheorieën cognitief van aard zijn, zoals te lezen valt in 

onderstaand citaat: 

 

Most theories of meaning are quite cognitive in highlighting the central role of beliefs and the 

hierarchy of goals and values that together form the global meaning system. Similarly, processes of 

meaning making (creating or recreating harmony among global and situational meaning) are 

considered to be primarily cognitive (Park, 2016a, p. 4). 

 

1.1.3 Filosofieën over belichaamde zin- en betekenisgeving 

In de filosofieën van Van den Bossche (2010) en Johnson (2007) wordt het belang van het lichaam in 

zingeving juist benadrukt. Zingeving ontstaat volgens hen vanuit een lichamelijke interactie met de 

omgeving. Ze verzetten zich daarmee tegen de Cartesiaanse tweedeling tussen lichaam en geest. De 

cultuurfilosoof Marc van den Bossche (1960) schrijft dat we er door de Cartesiaanse traditie aan 

gewend zijn geraakt het lichaam als object te zien, waar onze geest als subject tegenover staat. Het 

lichaam wordt daarbij volgens hem gezien als een verzameling van onderdelen zonder inwendigheid, 

waartegenover de geest staat als iets dat helemaal voor zichzelf aanwezig is. Van hieruit gedacht 
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zouden er ook slechts twee manieren van bestaan zijn: als ding of als bewustzijn (Van den Bossche, 

2012).  

Marc van den Bossche ziet, in navolging van de Franse fenomenologische filosoof Merleau-

Ponty, het lichaam juist als de “noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarde voor zin en betekenis” (Van 

den Bossche, 2010, p. 148). De ideeën dat de geest onlichamelijk is en het denken hoger in hiërarchie 

staat dan het voelen zijn problematisch volgens hem, omdat de geest betekenis ontleent áán haar 

interacties met de wereld (Van den Bossche, 2010). Het lichaam zou niet enkel het object zijn waar 

onze geest in woont en dat wij als van buiten af kunnen beschouwen, het lichaam is tegelijkertijd ook 

een ervarend subject, het is wezenlijk onderdeel van wie wij zijn. Zo ontstaat zin door een 

lichamelijke interactie met de omgeving (Van den Bossche, 2010).   

De filosoof Mark Johnson stelt dat elke filosofie gebaseerd op een verarmde blik op 

betekenisgeving veel aspecten van het menselijke denken en menselijke betekenisgeving zal over-

intellectualiseren (Johnson, 2007). Hij ontkent het bestaan van het propositionele denken niet, maar 

beschouwt deze vorm van denken als afhankelijk van onze belichaamde, immanente 

betekenisgeving. “In short (…) propositions are not the basic units of human meaning and thought. 

Meaning traffics in patterns, images, qualities, feelings, and eventually concepts and propositions.” 

(Johnson, 2007 p. 9). 

 Johnson (2007) stelt dat het Cartesiaanse onderscheid tussen lichaam en geest nog steeds 

doorwerkt in onze huidige Westerse maatschappij. Volgens hem leiden de meeste mensen hun leven 

vaak op basis van het idee dat lichaam en geest, verstand en emotie, gedachtes en gevoelens van 

elkaar gescheiden zijn (Johnson, 2007). We plaatsen een ‘hoger’ zelf (het rationele deel) tegenover 

het ‘lagere’ zelf (het lichaam, emoties, verlangens) waarover het controle moet uitoefenen. Hierbij 

gaan we er van uit dat ieder een innerlijke kern (het ware zelf, een ziel) heeft dat ons lichamelijke, 

gesitueerde zelf overstijgt. Het denken wordt hierin gezien als een pure, conceptuele, lichaam 

overstijgende activiteit (Johnson, 2007).  

Het volgende citaat uit De herontdekking van het lichaam (2016) van journaliste en schrijfster 

Bregje Hofstede is een mooie illustratie van deze manier van denken. Hofstede beschrijft hoe ze haar 

lichaam altijd beschouwde als iets dat ze onder controle moest hebben, en hoe haar burn-out haar 

inzicht bood in de verhouding die ze tot haar lichaam had:  

 

Wat ik dan ontdekte? Ten eerste: dat mijn lichaam, als ik het goed behandel, me niet belet, maar me 

juist helpt om na te denken. Dat het niet enkel een object, maar ook een middel van aandacht kan zijn. 

Schrijven doe ik óók met mijn lijf. Tijdens het maken van deze essays ging ik bijvoorbeeld regelmatig 

even wandelen, omdat ik inmiddels weet dat dat kan helpen om ideeën te ordenen – een tekst die 

vastzit, loop ik los. (Hofstede, 2016 p. 69). 
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Het citaat van Hofstede maakt zichtbaar dat de scheiding tussen lichaam en geest minder rigide bleek 

dan zij voorheen had aangenomen. Hofstede ontdekt dat haar lichaam haar, wanneer ze het goed 

behandelt, helpt na te denken. Lichaam en geest blijken samen te werken, in plaats van elkaars 

tegenpolen te zijn. Hofstede’s burn-out heeft haar helpen inzien dat er een samenspel tussen 

lichaam en geest bestaat.  

 

1.2 Onderzoeksvragen: 

In dit onderzoek wordt een brug geslagen tussen de cognitieve zingevingstheorieën uit de 

psychologie en de ideeën over belichaamde zingeving uit de filosofie om zo te onderzoeken welke 

lichamelijkheid binnen zingevingsprocessen bij pelgrimage speelt. Hierbij worden het meaning 

making model van Park (2010) en de vijf niveaus van lichamelijke betekenisgeving van Johnson 

(2007) als uitgangspunt gebruikt. Aan de hand van hun theorieën wordt verkend waar lichamelijkheid 

een rol kan spelen binnen zingevingsprocessen bij pelgrimage. De hierbij behorende 

onderzoeksvragen luiden als volgt: 

 

Hoofdvraag:  

Welke rol speelt lichamelijkheid binnen zingevingsprocessen bij pelgrimage?  

 

De volgende deelvragen helpen tot een beantwoording van bovenstaande onderzoeksvraag te 

komen: 

 

Deelvraag 1 

Hoe kan lichamelijkheid begrepen worden vanuit een filosofisch perspectief? 

 

Deelvraag 2 

Hoe kunnen zingevingsprocessen begrepen worden volgens het psychologisch model van Park? 

 

Deelvraag 3 

Welke rol heeft meaning making binnen pelgrimage? 

 

Deelvraag 4 

Welke rol speelt belichaamde zin- en betekenisgeving binnen pelgrimages?  
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1.3 Relevantie voor de maatschappij, de wetenschap en het humanisme  

Met dit onderzoek wordt meer kennis gegenereerd over de rol van lichamelijkheid binnen 

zingevingsprocessen. Er wordt een brug geslagen tussen de cognitieve zingevingstheorieën uit de 

psychologie en de ideeën over belichaamde zin- en betekenisgeving uit de filosofie door 

lichamelijkheid binnen zingevingsprocessen bij pelgrimage te onderzoeken.  

Er is in de wetenschap al veel geschreven over zingevingsprocessen na ingrijpende 

gebeurtenissen en er zijn verschillende filosofische theorieën over belichaamde zingeving, maar deze 

zijn nog niet eerder op concrete wijze samengebracht. Daar wil ik met dit onderzoek verandering in 

brengen, door aan de hand van de pelgrimage meer concreet en praktisch inzichtelijk te maken hoe 

lichamelijkheid een rol speelt binnen zingevingsprocessen. 

 De toenemende populariteit van de pelgrimage in onze huidige maatschappij roept vragen 

op. Waarom is deze van oorsprong religieuze activiteit zo populair in een tijd waarin steeds meer 

mensen zichzelf als niet-religieus beschouwen? Op welke manier zijn lichamelijkheid en een 

innerlijke zoektocht in de praktijk van het pelgrimeren met elkaar verbonden? Dit onderzoek wil 

meer bewustwording creëren voor de rol die lichamelijkheid bij innerlijke zoektochten kan spelen, 

welke rol lichamelijkheid bij zingeving en daarmee samenhangend het geestelijk welzijn van mensen 

kan spelen. Hierin is ook een belangrijke rol weggelegd voor professionals die werken in de 

(geestelijke) gezondheidszorg, als Geestelijk Verzorger of als coach, maar ook voor artsen, verplegers 

en andere zorgprofessionals. Wanneer zorgprofessionals zich meer bewust zijn dat lichaam en geest 

met elkaar verbonden zijn, kunnen ze hun cliënten wellicht beter helpen met hedendaagse ‘ziektes’ 

als burn-out en depressie; ziektes die aantonen hoe verweven ‘geestelijke problemen’ met 

‘lichamelijke klachten’ zijn. Niet alleen aan de kant van de geestelijke gezondheid speelt dit 

onderscheid ons parten, ook in de ‘lichamelijke’ gezondheidszorg creëert het onderscheid de nodige 

problemen (Slatman, 2018).  

Wanneer wij ons ervan bewust zijn hoe geconstrueerd het onderscheid van lichaam versus 

geest is, welke rol het lichaam bij de menselijke zoektocht naar zingeving speelt, kunnen we de mens 

wellicht als geheel bekijken en hem op een meer holistische manier benaderen en ondersteunen bij 

het vormgeven van zijn eigen leven. 
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1.4 Conceptuele definities 

Lichamelijkheid:  

In dit onderzoek wordt de lichaamsopvatting van de fenomenologische filosoof Maurice Merleau-

Ponty gevolgd en verder verkend met behulp van het werk van Johnson (2007). Merleau-Ponty ziet 

ons lichaam als het voertuig van ons in-de-wereld-zijn (Van den Bossche, 2010). Eerst is er onze 

lichamelijkheid en van daaruit kunnen we pas de mogelijkheden van onze existentie vorm geven 

(Merleau-Ponty, 2009).  

 

Zingevingsprocessen:  

Zingeving wordt in dit onderzoek in navolging van Park opgevat als een voortdurend proces (meaning 

making) dat de mens ondergaat om de betekenis van (ingrijpende) gebeurtenissen in het dagelijks 

leven te laten rijmen met de eigen “general orienting systems” (Park, 2010). Deze 

zingevingsprocessen kunnen leiden tot begrip van de wereld als zinvol en het eigen leven als 

waardevol (meanings made) (Park, 2010).  

Naast zingeving wordt in dit onderzoek ook de term betekenisgeving gebruikt. 

Betekenisgeving wordt hier gezien als een eerste stap in het zingevingsproces. Het gaat bij 

betekenisgeving om het begrijpen van en/of betekenis opmaken uit de ons omringende (alledaagse) 

werkelijkheid en niet zozeer om existentiële vraagstukken (Johnson, 2007; Alma & Smaling, 2010).  

 

Pelgrimage: 

In dit onderzoek wordt een pelgrimage in navolging van Chemin (2011) gezien als een persoonlijke 

zoektocht naar iets waar de pelgrim zich niet altijd bewust van is. Soms zoeken pelgrims volgens hem 

naar het geloof, soms heeft het te maken met een drang om te vluchten of een doel in het leven te 

vinden, soms voelen pelgrims zich enkel aangetrokken tot de natuur, de stilte of het verlangen 

andere soortgelijke mensen te ontmoeten (Chemin, 2011).  
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1.5 Methode  

Om tot beantwoording van de onderzoeksvragen te komen is gebruik gemaakt van synthetiserend 

theoretisch onderzoek. Geschikte literatuur werd door middel van de volgende zoekmethoden 

gezocht: (1) het doorzoeken van teksten op gebruik van relevante woorden en zinnen, (2) zoeken op 

basis van referenties en voetnoten en (3) consultation, het vinden van bruikbare literatuur door te 

spreken en schrijven met mensen uit het vakgebied (White, 1994). De zoektermen die gebruikt 

werden zijn: zingeving, meaning, lichamelijkheid, embodiment, cognitive, pilgrimage, pelgrimage, 

Santiago, Camino, motivation. Binnen dit onderzoek worden zowel primaire als secundaire bronnen 

gebruikt. Het werk van Merleau-Ponty, Park, Johnson, Kwant, Slatman en Marc van den Bossche uit 

de filosofische en de psychologische traditie wordt gekoppeld aan verschillende kwalitatieve en 

kwantitatieve onderzoeken naar de motivatie van pelgrims. Daarnaast zijn de bronnen op grond van 

ondersteuning door andere artikelen geselecteerd: in hoeverre verwijst het gekozen artikel naar 

eerdere artikelen en onderzoeken, en in hoeverre verwijzen andere auteurs weer naar dit artikel 

(Weber, 2011).  

De literatuur over lichamelijkheid wordt door middel van narratieve synthese verbonden met 

zingeving en de pelgrimage. Weber (2011) omschrijft narratieve synthese als het op verhalende wijze 

samenvatten van verschillende onderzoeken naar diverse aspecten van een fenomeen om daar 

vervolgens een zo volledig mogelijk beeld van te geven. In dit onderzoek worden 

zingevingsprocessen en lichamelijkheid binnen pelgrimage geanalyseerd om de thema’s met elkaar in 

verband te kunnen brengen. Op welke manier kan de kennis die er reeds is over lichamelijke 

betekenisgeving gekoppeld worden aan zingevingsprocessen en aan de pelgrimage? Weber beschrijft 

vier mogelijke doelen van de narratieve synthese waarvan het “leveren van nieuwe zienswijzen op 

belangrijke en opkomende zaken” goed aansluit bij het onderzoeksdoel (Weber, 2011 p. 13). 

Er is al veel wetenschappelijk onderzoek naar zingeving gedaan: “Because the contours of 

research examining meaning making are nebulous, an exhaustive review of all relevant literature is 

impossible” (Park, 2010 p. 267). Gezien de grote hoeveelheid aan wetenschappelijke literatuur 

omtrent zingeving, is besloten het reviewartikel met het zingevingsmodel van Park (2010) als 

uitgangspunt te gebruiken. Het model heeft veel aandacht gekregen en biedt een review van vele 

toonaangevende zingevingstheorieën die tot een helder model terug zijn gebracht. Daarnaast biedt 

het model van Park (2010) aanknopingspunten voor een meer belichaamde opvatting van 

zingevingprocessen.  

 

  



15 
 

1.6 Opbouw  

Dit onderzoek bestaat uit vier delen, die ieder een deelvraag op zich nemen. Het eerste deel, 

hoofdstuk twee zal beknopt ingaan op de achtergrond van het filosofische denken over het lichaam 

en lichamelijkheid. Er wordt vervolgens ingezoomd op de belichaamde zin- en betekenisgeving van 

Merleau-Ponty (2009), Johnson (2007) en Van den Bossche (2010) om zo tot een antwoord op de 

eerste deelvraag te komen: Hoe kan lichamelijkheid begrepen worden vanuit filosofisch perspectief? 

Het tweede deel, hoofdstuk drie, zal ingaan op het meaning making model van Park (2010) 

en hier vervolgens de zingevingsdefinitie van Alma en Smaling (2010) naast leggen. Dit hoofdstuk 

geeft antwoord op de tweede deelvraag: Hoe kunnen zingevingsprocessen begrepen worden volgens 

het psychologisch model van Park? Hiermee verschaft dit hoofdstuk de basisinformatie die nodig is 

om hoofdstuk vier te kunnen begrijpen. 

In het derde deel, hoofdstuk vier, worden verschillende onderzoeken naar de motivatie van 

pelgrims geanalyseerd, om zo te achterhalen of zingeving een rol speelt binnen pelgrimage. 

Vervolgens wordt onderzocht wat de relatie tussen zingeving en pelgrimage inhoudt en welke rol 

meaning making en daarbinnen speelt. Het meaning making process zoals omschreven door Park 

(2010) wordt hier aan verschillende kwantitatieve en kwalitatieve data van Schnell en Pali (2013), 

Frey (1998) en Chemin (2011) over pelgrimservaringen gekoppeld om zo tot een beantwoording van 

deelvraag drie te komen: Welke rol heeft meaning making binnen pelgrimage? 

In het vierde deel, hoofdstuk vijf, wordt onderzocht welke rol lichamelijkheid binnen pelgrimage 

speelt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van kwalitatieve data van Frey (1998) en Chemin (2011). 

Waarbij de vijf niveaus van belichaamde betekenisgeving van Johnson (2007), die in hoofdstuk twee 

besproken zijn, worden gebruikt om te analyseren in hoeverre lichamelijkheid een rol speelt binnen 

verschillende pelgrimservaringen. Daarnaast worden deze niveaus van belichaamde zin- en 

betekenisgeving gekoppeld aan de aspecten van zinervaring van Alma en Smaling (2010) om te 

onderzoeken in hoeverre de niveaus van belichaamde zin- en betekenisgeving daadwerkelijk tot een 

ervaring van zin leiden. Dit hoofdstuk geeft antwoord op deelvraag vier: Welke rol speelt 

belichaamde zin- en betekenisgeving binnen pelgrimages?  

In hoofdstuk zes tot slot, worden de uitkomsten van hoofdstuk twee tot en met vijf 

samengebracht tot een beantwoording van de hoofdvraag: Welke rol speelt lichamelijkheid binnen 

zingevingsprocessen bij pelgrimage? Daarna volgt een discussie en worden aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek gedaan.  
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2. Lichamelijkheid in filosofisch perspectief  

Binnen dit onderzoek worden (fenomenologische) filosofische theorieën over lichamelijkheid en 

zingeving verbonden met psychologische theorieën over zingeving, om zo te onderzoeken of 

lichamelijkheid een rol speelt binnen zingevingsprocessen bij pelgrimage. Voordat deze verschillende 

theorieën met elkaar in verband kunnen worden gebracht, is het van belang ze eerst te introduceren 

en de achtergrond ervan te schetsen. In dit hoofdstuk zal daarom beknopt worden ingegaan op een 

aantal filosofische theorieën over lichamelijkheid. Er wordt naar Johnsons vijf niveaus van 

belichaamde betekenisgeving toegewerkt die verderop in dit onderzoek in relatie worden gebracht 

met het meaning making model van Park (2010) en de pelgrimage.  

 

2.1. Het dualisme van Descartes 

Volgens Jenny Slatman, professor medical humanities aan de Universiteit van Tilburg, vormt ‘het 

lichaam’ van oudsher een uitdaging in de filosofie (Slatman, 2014). Socrates (470 – 399 v. Chr.) stelde 

eeuwen voor Christus al dat filosofen zich niet te veel met het lichaam moesten bezighouden; het 

lichaam is immers sterfelijk en staat daarmee tegenover de onsterfelijke ziel. Bovendien zou het 

lichaam volgens hem gedreven worden door driften, terwijl de geest redelijk is (Slatman, 2014).  

Het was voor filosofen een uitdaging om het standpunt van Socrates om zich niet te veel met 

het lichaam bezig te houden na te volgen. Onze ziel zat gevangen in de kerker van het lichaam en aan 

deze gevangenschap viel enkel door de dood te ontsnappen (Slatman, 2014). Plato (ca. 427 – 347 v. 

Chr.) stelde daarom dat de enige mogelijkheid om hiermee om te gaan er uit bestond je bewust te 

zijn dat het lichaam geen zelfgekozen gevangenschap bood. Het was volgens Plato verstandig je zo 

veel mogelijk van het lichaam te distantiëren. Deze opvatting waarin men zich distantieerde van het 

lichaam werd in de moderne tijd door René Descartes (1596-1650) geradicaliseerd (Slatman, 2014). 

Descartes zag lichaam en geest als twee verschillende en op zichzelf staande zaken. Dit 

dualisme komt voort uit het methodische twijfelexperiment, waarin Descartes na ging aan welke 

zaken hij kon twijfelen (Buskes, 2006; Johnson, 2007 & Slatman, 2018). Te midden van alle 

onzekerheden van het bestaan was er volgens Descartes slechts van één ding waarvan hij zeker kon 

zijn: zijn twijfelde zelf. Dit onbetwijfelbare twijfelende zelf zou volgens Descartes niet materieel 

kunnen zijn, omdat volgens hem altijd aan de materiele werkelijkheid getwijfeld kan worden 

(Slatman, 2018). Het ‘ik’ dat denkt (het cogito) heeft volgens Descartes niets lichamelijks, het is een 

denkende substantie (res cogitans) (Slatman, 2018). De lichamelijke substantie die daartegenover 

staat (de res extensa) is van een andere orde en zou in principe ook zonder geest kunnen bestaan. 

Descartes stelt dat een lichaam kan bewegen zonder bezield te zijn. De ziel of geest is er enkel om 

mee te denken en het lichaam zou onafhankelijk van de ziel kunnen bewegen en waarnemen 
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(Slatman, 2014). Het lichaam beweegt volgens Descartes op een mechanische manier, net als een 

horloge.  Daarom wordt het lichaam door Descartes opgevat als een object dat buiten onszelf staat 

(Slatman, 2014).  

De filosoof Gilbert Ryle uitte in 1949 kritiek op Descartes’ omschrijving van de geest. Waar 

Descartes helder omschrijft wat het lichaam volgens hem is, maakt hij wanneer het op het 

omschrijven van de geest aankomt gebruik van een omgekeerd vocabulaire (Ryle, 1949). Descartes 

beschrijft niet wat de geest wel is, maar gebruikt een negatieve beschrijving van het lichaam: de 

geest alles is wat het lichaam niet is. De geest is niet-uitgebreid, niet voorstelbaar en we kunnen er 

geen fysieke kenmerken aan toedichten (Ryle, 1949). Als het menselijk lichaam volgens Descartes 

een machine is, dan is de menselijke geest volgens Ryle de ‘ghost in the machine’. Ryle uit kritiek op 

Descartes’ tweedeling omdat er sprake is van een niet te vatten spookachtig iets dat de lichamelijke 

machine aanstuurt, waarbij vervolgens onduidelijk blijft hoe een mentaal proces tot ruimtelijke 

bewegingen kan leiden (Ryle, 1949).  

 De 18e eeuwse filosoof Offray de La Mettrie stelt volgens Slatman (2018) dat Descartes gelijk 

heeft wanneer hij het menselijk lichaam een machine noemt. Descartes zou hierbij echter één 

belangrijke fout maken: het veronderstellen van een geest in deze machine (Slatman, 2018). La 

Mettrie ziet de mens in zijn geheel als een machine, waarbij alles in het menselijk bestaan 

teruggeleid kan worden tot de mechanische werking van het lichaam (Slatman, 2018).  

Slatman (2018)betoogt eveneens dat het tijd is ons te ontdoen van dit spook. Niet langer 

moeten we hetgeen dat we niet biologisch kunnen duiden ‘geest’ noemen. Slatman wil dit niet op 

dezelfde wijze als La Mettrie aanpakken, maar stelt voor te kijken naar de mens zoals hij concreet is, 

als belichaamd sterfelijk wezen, dat zich in een bepaalde situatie en sociale context bevindt 

waardoor hij gevormd en gedetermineerd wordt, maar die ook bepaalde mogelijkheden heeft om 

met deze situatie om te gaan (Slatman, 2018).  

 

2.2 Merleau-Ponty: het lichaam-subject 

De fenomenoloog Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) beschouwt de mens als belichaamde 

sterfelijke wezens die zich altijd in een bepaalde sociale context en situatie bevinden (Slatman 2018). 

Zijn hoofdwerk Phénoménologie de la perception verscheen in 1945. Hoofdthema in zijn werk is vóór-

bewuste existentie, ofwel zingevende lichamelijkheid (Merleau-Ponty, 2009). Volgens Merleau-Ponty 

zijn “de mogelijkheden van de mens om met zijn situatie om te gaan, om er betekenis aan te geven, 

niet gebaseerd zijn op een cogito, een ‘ik denk’, zoals bij Descartes, maar op een ‘ik kan’ (Slatman, 

2018). Merleau-Ponty ziet zijn wijsbegeerte dan ook als een overwinning van het cartesianisme 

(Kwant, 1968).  
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Alvorens het gedachtegoed van Merleau-Ponty nader te bestuderen, is het van belang eerst uiteen te 

zetten wat fenomenologie inhoudt, omdat de ideeën van Merleau-Ponty voortvloeien uit de ideeën 

van de fenomenologie. Merleau-Ponty beschouwt Husserl als de grondlegger van de 

fenomenologische filosofie. Husserl roept ertoe op om opnieuw naar de verschijnselen te kijken zoals 

ze zich aandienen en een zo onbevooroordeeld mogelijke beschrijving van deze verschijnselen te 

geven (Tiemersma & Vlasblom 2009). De fenomenologie onderzoekt de essenties. Alle problemen 

komen volgens haar neer op het bepalen van deze essenties. Voorbeelden zijn de essentie van de 

waarneming en de essentie van het bewustzijn. De fenomenologie plaatst de essenties terug in de 

existentie en stelt dat de mens en de wereld enkel te begrijpen zijn door uit te gaan van hun 

‘facticiteit’4 (Merleau-Ponty, 2009).  

De fenomenologie is een filosofie die de zekerheden die we van de natuurwetenschappen 

denken te krijgen opnieuw bevraagt om ze te kunnen begrijpen. Het gaat de fenomenologie om het 

beschrijven van de werkelijkheid, daarom behoudt de fenomenologie enige afstand tot de 

natuurwetenschappen. De fenomenologie wil terug keren naar de wereld die aan deze kennis 

voorafgaat. Het gaat om het beschrijven, niet om het verklaren of analyseren van de werkelijkheid 

(Merleau-Ponty, 2009). De fenomenologie keert terug naar de wereld die aan de kennis voorafgaat, 

de wereld waarvan de kennis altijd spreekt en ten opzichte waarvan de wetenschappelijke bepaling 

altijd afhankelijk, abstract en aanduidend is (Merleau-Ponty, 2009). De fenomenologie gaat er van uit 

dat de wereld er al is, voorafgaand aan iedere analyse die er van gegeven kan worden (Generalthesis) 

(Merleau-Ponty, 2009). 

Indien we terug moeten keren naar de wereld die aan de kennis voorafgaat om deze te 

beschrijven zoals die is, is de waarneming van groot belang. De waarneming vormt volgens Merleau-

Ponty de achtergrond waartegen alle handelingen zich aftekenen (Merleau-Ponty, 2009). Hierbij is 

het van belang te benadrukken dat Merleau-Ponty de wereld als het natuurlijke milieu van al onze 

gedachten en expliciete waarnemingen ziet. Als de waarneming voorafgaat aan het oordelen en 

handelen, dan betekent dit dat voor ons mensen onze relatie met de wereld waarin wij ons fysiek 

bevinden van groot belang is.  

Merleau-Ponty zet zich niet alleen af tegen het rationalistische gedachtegoed van de 

natuurwetenschappen, maar voor een deel ook tegen Husserl (Priest, 1998). Husserl geloofde in een 

zuiver bewustzijn dat de basis was voor alle betekenisgeving. Merleau-Ponty daarentegen is niet 

overtuigd van zo’n zuiver bewustzijn als basis. Volgens hem bereiken we onze zelfrealisatie door te 

acteren in de wereld, zoals naar voren komt uit onderstaand citaat (Priest, 1998).  

 

                                                           
4
 Het gegevene, het lichamelijke zijn: onze leeftijd, ons verleden en alle ervaringen die daaraan kleven. 

Tegenovergesteld aan ons reflexieve bewustzijn dat juist afstand neemt van de wereld.  
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De waarheid ‘bewoont’ niet alleen ‘de innerlijke mens’
5
, of beter nog: er bestaat geen innerlijke mens, 

de mens ‘is naar de wereld’
6
 en kent zichzelf slechts in de wereld. Wanneer ik tot mijzelf terugkeer en 

het dogmatisme van de common sense en van de wetenschap achter mij laat, dan vind ik niet een 

zetel van de innerlijke waarheid, maar een subject dat de wereld is toegewijd (Merleau-Ponty, 2009 

pp. 37-38). 

 

In het citaat hierboven zegt Merleau-Ponty dat de mens een subject is dat de wereld is toegewijd. 

Hiermee bedoelt hij dat de mens zichzelf en de wereld om hem heen enkel kan kennen door fysiek 

deel van deze wereld uit te maken. Onze kennis komt voort uit onze interactie met de ons 

omringende wereld. Daarom bestaat onze existentie uit meer dan het bewustzijn dat wij van onze 

eigen existentie hebben. Onze existentie moet ook het bewustzijn bevatten dat anderen van onze 

existentie kunnen hebben, en daarmee samenhangend ook onze belichaming in een natuur en in een 

historische situatie (Merleau-Ponty, 2009). Dit alles hangt met elkaar samen, omdat onze fysieke 

ervaring van de ons omringende wereld van cruciaal belang is. Zo blijkt uit het volgende citaat: 

 

Alles wat ik van de wereld weet, zelfs via wetenschappelijke weg, weet ik op grond van een 

gezichtspunt dat het mijne is, op grond van een ervaring van de wereld, zonder welke de symbolen 

van de wetenschap nietszeggend zouden zijn. Het hele universum van de wetenschap is geconstrueerd 

op de geleefde wereld en als we de wetenschap streng willen doordenken en er nauwkeurig de zin en 

de draagwijdte van willen bepalen, moeten we eerst die ervaring van de wereld opnieuw tot leven 

willen wekken waarvan de wetenschap slechts de secundaire uitdrukking is (Merleau-Ponty, 2009 pp. 

34-35). 

 

Uit het bovenstaande citaat blijkt dat de geleefde wereld, de wereld zoals wij die waarnemen, de 

achtergrond vormt waartegen alle handelingen zich aftekenen. Vanwege deze gesitueerdheid is er 

geen denken mogelijk dat heel ons denken omvat (Merleau-Ponty, 2009). Het gaat volgens de 

fenomenologie om ons bewustzijn van ‘de werkelijkheid’, niet zozeer om het bestaan van ‘de 

werkelijkheid’. Dit bewustzijn van de werkelijkheid verkrijgen we door middel van waarneming en 

daarom krijgt het belichaamde aspect van ons bestaan binnen deze stroming een belangrijke rol 

toebedeeld. In de waarneming ontstaat een zin van de wereld die voorafgaat aan de 

wetenschappelijke interpretatie. In de waarneming krijgen betekenissen vorm die reeds aanwezig 

waren in de wereld, die voorafgaan aan iedere interpretatie. Passieve receptie en actieve constructie 

komen hierbij samen (Tiemersma & Vlasblom, 2009). 

                                                           
5
 Hiermee verzet Merleau-Ponty zich tegen de opvatting van Augustinus: ‘In te redi; in interiore homine habitat 

veritas’ 
6
 Être-au-monde is een lichamelijk ‘naar en in de wereld zijn’ bij Merleau-Ponty. 
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2.3 Belichaamde zin- en betekenisgeving 

Paragraaf 2.2. geeft weer dat de betekenis die wij als mens aan de wereld geven, voortkomt uit onze 

belichaamde interacties met deze wereld. Merleau-Ponty spreekt over het lichaam-subject, het 

lichaam als zingevende existentie, omdat het lichaam zelf een ervarend subject is. Het lichaam is een 

wezenlijk onderdeel van wie we zijn en zorgt er voor dat we betekenis uit de ons omringende 

omgeving kunnen abstraheren.  

 Ook Johnson (2007) stelt dat juist de lichamelijkheid er voor zorgt dat mensen betekenis 

kunnen abstraheren uit een situatie waarin ze zich bevinden. Om te illustreren hoe mensen op 

lichamelijke wijze tot betekenisgeving komen wijdt Johnson in zijn boek The Meaning of the Body 

(2007) een hoofdstuk aan de manier waarop kinderen en baby’s tot betekenis komen.  

De manier waarop de wereld betekenisvol wordt voor kinderen ligt volgens hem ten 

grondslag aan de manier waarop volwassenen de wereld verkennen en tot betekenis komen 

(Johnson, 2007). De wereld wordt op een vooral lichamelijke wijze betekenisvol voor kinderen. 

Kinderen maken nog geen gebruik van taal en conceptuele denkwijzen. Deze wijze van 

betekenisgeving vormt volgens Johnson de basis voor alle manieren tot betekenisgeving (Johnson, 

2007). Uit onderzoek van Gibson & Pick (2000) komen drie belangrijke soorten ontwikkelingstaken 

voor zuigelingen naar voren, deze moeten zij onder de knie krijgen om succesvol te kunnen 

functioneren in hun fysieke en sociale omgeving.7 Al deze vormen van betekenisverkrijging betrekken 

het lichaam erbij – de perceptuele capaciteiten, motorische functies, houding, expressie en de 

mogelijkheid om emoties en verlangens te ervaren (Johnson, 2007). Deze capaciteiten zijn zowel 

lichamelijk, als affectief en sociaal. Ze zijn de middelen om zonder volledig ontwikkelde taal tot 

betekenis te komen en iets te ontmoeten dat begrepen kan worden of waar betekenis uit kan 

worden opgemaakt. Johnson stelt dat wij, wanneer we opgroeien, deze vormen van betekenisgeving 

meenemen. Deze body-based meaning structures liggen volgens hem ten grondslag aan onze 

conceptualisering en redenering, inclusief onze meest abstracte denkwijzen (Johnson, 2007).  

                                                           
7
 1) Communicatie: kinderen beschikken vanaf hun geboorte over de mogelijkheid om te communiceren met 

andere mensen, vooral hun verzorgenden. Zelfs pasgeborenen beschikken over de mogelijkheid om te kijken 
en luisteren naar anderen en pikken snel op hoe ze moeten reageren om eten, verzorging of liefde te krijgen. 
Omdat de beheersing over van pasgeboren over hun spieren nog erg beperkt is op deze jonge leeftijd vindt 
deze essentiële communicatie vooral plaats via gezichtsuitdrukkingen (Johnson 2007).  
  2) Waarneming en manipuleren van objecten: wanneer de perceptuele en motorische capaciteiten beter 
beginnen te ontwikkelen, vanaf ongeveer de vierde maand, leren kinderen de mogelijkheid tot interactie met 
objecten om hen heen, door ze aan te raken en te manipuleren. Ze krijgen een idee van een wereld vol 
objecten die zij kunnen gebruiken om verschillende gewenste effecten te bewerkstelligen (Johnson 2007). 
  3) Lichamelijke beweging: vanaf het moment dat de ledematen wat sterker en beter gecoördineerd worden, 
vanaf zes maanden ongeveer, verkrijgen kinderen de mogelijkheid om te bewegen in de wereld op een 
verkennende manier. Deze mogelijkheid tot beweging opent een nieuwe wereld vol betekenisvolle objecten en 
mogelijkheden voor het behalen van doelen en realiseren van intenties voor het kind (Johnson 2007).  
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De objecten die wij tegenkomen binnen onze ervaringen zijn afhankelijk van ons. Kinderen leren met 

behulp van de objecten die ze aantreffen in hun omgeving. We leren de betekenis van deze objecten 

kennen door middel van de interacties8 die mogelijk zijn met desbetreffende objecten. Wat telt als 

een object wordt dus medebepaald door de grootte, vorm en functionele samenstelling van een 

organisme dat in interactie is met dat object. Volgens Johnson (2007) is de betekenis van objecten 

relatief ten opzichte van de organismen en hun omgeving. Hij ziet een object als een stable 

affordance is voor ons. Het is een stabiel patroon dat onze omgeving presenteert aan wezens, met 

specifieke capaciteiten voor perceptie en lichamelijke actie, als ons (Johnson, 2007). Het 

onderzoeken van objecten en ontdekken hoe ze gebruikt kunnen worden is de manier waarop 

betekenissen worden geleerd. Een verkenning is afhankelijk van een enorme coördinatie van 

lichamelijke mogelijkheden die ons in aanraking brengen met de dingen die onze wereld bewonen 

(Johnson, 2007).  

Uit bovenstaande theorie van Johnson (2007) valt op te maken dat ons lichaam een grote rol 

speelt in de informatieverkrijging uit de ons omringende realiteit. Johnson schrijft over interacties 

met de ons omringende wereld. Hierbij spelen naast de perceptuele capaciteiten allerlei lichamelijke 

mogelijkheden een rol in de verkenning; motorische functies, houding, expressie en de mogelijkheid 

tot het voelen van emoties en verlangens. Het abstraheren van informatie uit de werkelijkheid is 

volgens Johnson (2007) een zowel lichamelijk, als affectief, als sociaal proces.  

 

2.3.1. Johnsons vijf niveaus van belichaamde zin- en betekenisgeving 

Merleau-Ponty geeft geen concrete definitie van het lichaam-subject. De filosoof Mark Johnson 

tracht in The Meaning of the Body (2007), waarin hij zich onder andere op het gedachtegoed van 

Merleau-Ponty baseert, tot een definitie van ‘the body’ te komen. Volgens Johnson kan er wanneer 

we onze vereenvoudigde, objectiverende concepten van het lichaam loslaten, een rijker en 

complexer beeld van hoe we altijd belichaamd zijn en altijd meer dan een ding zijn ontstaan 

(Johnson, 2007).  

Johnson erkent de complexiteit van het definiëren van lichamelijkheid. Hij stelt dat elke 

beschrijving van een belichaamde geest die enigszins toereikend is om de complexiteit van de 

menselijke aard te vatten, verschillende niet vereenvoudigde niveaus van uitleg nodig heeft. Johnson 

(2007) noemt vijf niveaus waarop betekenisgeving en geest op zijn minst belichaamd zijn. Hieronder 

zet ik de vijf niveaus van belichaamde betekenisgeving volgens Johnson (2007) uiteen.  

                                                           
8
Interacties die voortkomen uit de 1) plastische, zich steeds ontwikkelende sensomotorische capaciteiten van 

het individu; 2) de karakteristieken van het object en 3) de aard van de omgevingen die worden bewoond door 
het individu (Johnson 2007). 
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1) Het lichaam als biologisch organisme. De belangrijkste fysieke plaats van ons in de wereld zijn is 

het levende, vleselijke wezen dat wij ons lichaam noemen. De ons omringende werkelijkheid 

breidt zich uit vanuit dit lichaam en is georiënteerd in relatie tot dit lichaam. Het lichaam is een 

functionerend biologisch organisme dat kan waarnemen, bewegen, reageren op zijn omgeving. 

Dit hele lichaam, samen met de daartoe behorende systemen die onderling samenwerken, 

vormt de mogelijke beelden, gevoelens, emoties en gedachtepatronen die de basis vormen voor 

ons begrip en betekenisgeving (Johnson, 2007 p. 275).  

2) Het ecologische lichaam. Zonder omgeving is er geen lichaam. Er is geen lichaam zonder een 

voortdurende interactie tussen organisme en omgeving die onze werkelijkheid definieert. 

Johnson (2007) betoogt dat we ervoor moeten waken niet in een dualisme te vervallen en het 

lichaam en de omgeving als twee verschillende entiteiten te zien. In tegenstelling daarvan 

kunnen we volgens Johnson het organisme en de omgeving op dezelfde manier benaderen als 

lichaam en geest, als aspecten van een voortdurend proces (Johnson, 2007 p. 276). 

3) Het fenomenologische lichaam. Dit is het lichaam zoals we het leven en ervaren. We zijn ons 

bewust van ons eigen lichaam door middel van proprioceptie (ons gevoel van onze lichamelijke 

houding en oriëntatie), door onze kinesthetische ervaringen van ons bewegende lichaam, en 

door ons bewustzijn van interne lichamelijke staten zoals gevoelens en emoties die ons een 

gevoel van onszelf geven (Johnson, 2007 pp. 276-277). 

4) Het sociale lichaam. De omgeving waarin wij ons bevinden is ook opgebouwd uit 

intersubjectieve relaties en coördinaties van ervaringen. We zijn wie we zijn door anderen en 

dankzij onze intersubjectieve capaciteit om gedeelde betekenissen te communiceren (Johnson, 

2007 p. 277).  

5) Het culturele lichaam. Onze omgeving is niet enkel fysiek of sociaal, maar is ook opgebouwd uit 

culturele gebruiken, instituties, voorwerpen, rituelen en vormen van interactie die ieder 

afzonderlijk lichaam en iedere afzonderlijke lichamelijke actie overstijgen en vormen. Hierbij valt 

te denken aan gender, ras, klasse, esthetische waarden en verschillende vormen van 

lichaamshouding en beweging (Johnson, 2007 p. 277). 

Het menselijk lichaam bevat alle vijf van bovenstaande dimensies en kan niet worden gereduceerd 

tot enkele daarvan (Johnson, 2007). Johnson wil de lezer laten inzien dat ons lichaam, onze hersenen 

en onze omgeving samen een betekenisvolle omgeving creëren waaruit alle betekenis naar voren 

komt voor wezens met lichamen zoals de onze. Johnson noemt deze onbewuste dimensie ook wel 

immanent meaning (Johnson, 2007 p. 31). Volgens Johnson moeten we leren inzien dat onze 

abstracte concepten en redeneringen gegrond zijn in deze belichaamde betekenisgeving (Johnson, 

2007).  
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Ook Van den Bossche stelt dat het lichaam de noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarde voor zin en 

betekenis is. “De zin van het leven is voor mij in de eerste plaats een aangelegenheid die te 

karakteriseren valt als naturalistisch (…). Zin ontstaat door een lichamelijke interactie met de 

omgeving. Gelukkig kan de mens van daaruit tot transcendentie en spiritualiteit komen, maar ook die 

wil ik als lichamelijk omschrijven, en zeker als horizontaal.” (Van den Bossche, 2010, p. 148).  

 

2.4 Conclusie  

In dit hoofdstuk is lichamelijkheid in vogelvlucht behandeld. Waar Socrates stelde dat filosofen zich 

niet te veel met het sterfelijke lichaam moesten bezighouden en Descartes het lichaam als losstaand 

van de geest zag, verschaffen Merleau-Ponty, Johnson en Van den Bossche ons een andere kijk op 

lichamelijkheid. Het werk van Merleau-Ponty (2009) maakt duidelijk dat het lichaam meer is dan een 

object. Om met de woorden van Van den Bossche te spreken: “We verlenen geen betekenis áán onze 

interacties met de wereld, maar betekenis ontstaat vanuit deze interactie" (Van den Bossche, 2010. 

p. 148). De mens gaat intersubjectief om met de zaken die hem omringen. De betekenis die wij aan 

de wereld om ons heen geven komt voort uit onze lichamelijke interacties met deze wereld, het 

lichaam is daarom ook subject volgens Merleau-Ponty. Hij spreekt daarom van het lichaam-subject.  

Ook Johnson (2007) stelt dat lichaam en cognitie verweven zijn in de verschillende processen 

die de mens gebruikt om informatie uit de hem omringende realiteit te abstraheren. Deze interactie 

zorgt ervoor dat de uit de werkelijkheid afkomstige informatie kan ontstaan. In deze interacties 

spelen naast de perceptuele capaciteiten allerlei lichamelijke mogelijkheden een rol, zoals de 

motorische functies, houding, expressie en de mogelijkheid tot het voelen van emoties en 

verlangens. Het abstraheren van informatie uit de werkelijkheid is volgens Johnson (2007) een zowel 

lichamelijk, als affectief, als sociaal proces.  

 Johnson (2007) onderzoek deze belichaamde betekenisgeving verder en komt tot vijf niveaus 

waarop het lichaam op zijn minst bijdraagt aan betekenisgeving, te weten: het lichaam als biologisch 

organisme, het ecologische lichaam, het fenomenologische lichaam, het sociale lichaam en het 

culturele lichaam. Onze abstracte redeneringen en concepten zijn volgens Johnson gegrond in deze 

lichamelijke betekenisgeving.  

Ook Van den Bossche (2010) is van mening dat deze lichamelijke betekenisgeving voorafgaat 

aan en leidt tot transcendentie en spiritualiteit. In hoofdstuk vijf zal met behulp van de vijf niveaus 

van belichaamde zin- en betekenisgeving onderzocht worden welke rol belichaamde zin- en 

betekenisgeving speelt bij pelgrimages.  
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3. Zingevingsprocessen 

In het vorige hoofdstuk werd ingegaan op de filosofieën van Merleau-Ponty, Johnson en Van den 

Bossche over lichamelijkheid en belichaamde zin- en betekenisgeving. Om deze filosofieën later in dit 

onderzoek in verband te kunnen brengen met zingevingstheoriëen uit de psychologie, wordt in dit 

hoofdstuk de term zingeving verder verkend vanuit een psychologische invalshoek.  

 

“Meaning is the central issue of human existence, so the topic has attracted many scholars 

over the centuries” – (Park, 2016a, p. 2) 

 

Er is de laatste jaren binnen verschillende terreinen van de psychologie veel geschreven over 

zingeving. Toch blijft het definiëren van deze term lastig volgens Park (2010). In dit hoofdstuk wordt 

allereerst ingegaan op het meaning making model van Park (2010), waarin het zingevingsproces na 

een ingrijpende gebeurtenis wordt omschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de 

zingevingsopvatting van existentiële zingeving van Alma en Smaling (2010) om verder te verkennen 

waaruit een gevoel van zin in het leven bestaat.  

 

3.1 Het meaning making model van Park: zingeving als proces 

Het zingevingsmodel van Park (2010) gaat over zingevingsprocessen na ingrijpende gebeurtenissen in 

het leven. In haar artikel waarin ze het meaning making model introduceert heeft Park verschillende 

toonaangevende theorieën over zingeving na ingrijpende gebeurtenissen samengebracht. Dit model 

is daarom representatief voor de huidige opvattingen in de psychologie over zingevingsprocessen na 

ingrijpende gebeurtenissen.  

 

3.1.1 Global Meaning 

Global meaning, in een later artikel (2016) ook wel een meaning system genoemd, bevat de 

algemene oriëntatiesystemen van individuen. Deze algemene oriëntatiesystemen worden gevormd 

door a) overtuigingen, b) doelen en c) subjectieve gevoelens (Park, 2010; Park, 2016a). De onder a) 

genoemde globale overtuigingen vormen de kernschema’s van waaruit mensen hun ervaringen van 

de wereld interpreteren en omvatten brede opvattingen, onder andere over hoe de wereld is 

ontstaan, over gerechtigheid, over voorspelbaarheid en coherentie. De globale overtuigingen 

omvatten ook het zelfbeeld van een individu (Park, 2010 p. 258; Park, 2016a). Globale doelen, 

genoemd onder b), zijn interne representaties van idealen, waarden, processen, gebeurtenissen, 

zaken of uitkomsten die mensen als belangrijk ervaren in hun leven en waar ze naar toe werken of 

die ze willen behouden. Deze doelen kunnen zowel gewenste einddoelen als reeds behaalde doelen 
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zijn, zoals bijvoorbeeld een liefdesrelatie of gezondheid. Doelen zijn hiërarchisch georganiseerd, 

waarbij de hogere doelen de doelen op het middel- en lagere niveau bepalen (Park, 2005a; Park, 

2010; Park, 2016a). Een subjectief gevoel van betekenis, onder c), refereert naar gevoelens van 

‘zinvolheid’ en het idee dat men een doel of richting heeft. Het wordt verondersteld te zijn afgeleid 

van het zien van de eigen acties als georiënteerd op een gewenste toekomstige staat of doel (Park, 

2010 p. 258).  

Global meaning ontstaat waarschijnlijk al vroeg in het leven onder invloed van de culturele 

omgeving (hierbij valt te denken aan de invloed van onze ouders, onze cultuur, media, et cetera) en 

past zich daarna aan op basis van persoonlijke ervaringen (Park, 2005a; Park, 2010). Er is nog niet 

vastgesteld in welke mate men zich bewust is van zijn globale overtuigingen en doelen, maar global 

meaning lijkt een krachtige invloed te hebben op de gedachten, acties en emotionele reacties van 

mensen (Park 2010).  

Zoals in figuur 1 te zien valt plaatst Park global meaning helemaal bovenin haar meaning 

making model. Binnen het zingevingsproces vindt tussen de global meaning en de situational 

meaning een voortdurende wisselwerking plaats (Park 2010). De betekenis die het dagelijks leven 

voor ons heeft wordt mede beïnvloedt door onze Global meaning. Omgekeerd kunnen ervaringen uit 

het alledaagse leven er voor zorgen dat de global meaning niet langer toereikend blijkt.  

De aanwezigheid van onze global meaning in het dagelijks leven toont zich onder andere in 

interpretaties van gebeurtenissen in het leven, strevingen, persoonlijke projecten en een gevoel van 

welzijn en tevredenheid (Park 2005a; Park 2010). De persoonlijke projecten bestaan uit kleine meer 

concrete doelen die mensen dagelijks proberen te behalen en die afgeleid zijn van de meer abstracte 

doelen die zich op een hoger niveau en voor een langere termijn bevinden.  

 

3.1.2 Situational meaning  

De term situational meaning refereert naar het proces van zingeving in de context van een bepaalde 

gebeurtenis, een specifieke situatie (Park 2010). Zoals in figuur 1 te zien valt, begint situational 

meaning met het zich voordoen van een potentially stressful situation. Een potentially stressful 

situation leidt volgens Park (2010) tot een doorlopende combinatie van processen en uitkomsten. 

Allereerst het toekennen van betekenis aan de gebeurtenis (de appraised event meaning) en de 

bepaling van discrepanties tussen deze appraised event meaning en de global meaning. Mochten er 

discrepanties zijn ontstaan, dan kan daarop een proces van meaning making volgen. Dit proces van 

meaning making kan resulteren in meanings made (Park, 2010). Door dit voortdurende 

zingevingsproces te ondergaan kan men na ingrijpende gebeurtenissen het begrip van de wereld als 

zinvol en het eigen leven als waardevol herstellen.  
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Figuur 1: Het Meaning Making Model van Park (2010) 

 

 3.1.2.1 Appraised event meaning (implicit meaning)  

Wanneer zich een ingrijpende gebeurtenis heeft voorgedaan kan geëvalueerd worden in hoeverre 

een gebeurtenis bedreigend of controleerbaar is. Daarnaast kunnen de eerste toeschrijvingen over 

waarom de gebeurtenis heeft plaatsgevonden en welke implicaties deze gebeurtenis voor de 

toekomst heeft, ontstaan (Thompson & Janigian, 1988; Park, 2010).  

Deze appraised meaning kan ogenblikkelijk na een gebeurtenis ontstaan (initial appraisals), 

maar kan na deze eerste toekenning nog voortdurend bijgesteld worden (reappraisals) (Park, 2010). 

Immers, hoe langer een gebeurtenis geleden is, hoe meer het besef van de implicaties van deze 

gebeurtenis binnen de context van het doorgaande leven doordringt (Bonanno & Kaltman, 1999). 

Deze implicaties bevinden zich op een schaal van zeer alledaagse beoordelingen die heel pragmatisch 

van aard zijn (zoals het moeten verhuizen na een beëindigde relatie), via diepere en meer 

omvattende vragen over emotioneel welzijn en identiteit, tot de meest diepgaande existentiële 

zorgen over de zin van leven en dood (Bonnano & Kaltman, 1999). De appraised event meaning heeft 

gevolgen voor het gemak of de moeite waarmee een individu zal omgaan met de gebeurtenis. “The 

personal significance attached to illness, bereavement, accidents, and other types of victimizations 

may evoke a special set of problems and emotions that affect the adjustment process” (Thompson & 

Janigian, 1988 p. 262).  

Waar Park (2010) de term appraised meaning gebruikt, hanteren Thompson en Janigian 

(1988) de term implicit meaning. Ze gebruiken deze term omdat iedere gebeurtenis een impliciete 
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betekenis heeft voor de mensen die hem ondergaan. De term implicit meaning benadrukt daarnaast 

het onderscheid met found meaning (door Park wordt dit meanings made genoemd). Dit betreft de 

zingeving die na een proces van meaning making kan ontstaan (Thompson & Janigian, 1988). Iedere 

gebeurtenis heeft een implicit meaning voor de personen die deze gebeurtenis ondergaan. Men 

hoeft hier niet specifiek naar op zoek te gaan om het te vinden (Park, 2010; Thompson & Janigian, 

1988). Of de term ‘impliciet’ hier ook inhoudt dat dit proces van betekenisgeving zich voornamelijk 

voorbewust voordoet en daarmee ruimte biedt aan andere vormen van betekenisgeving dan enkel 

cognitieve betekenisgeving wordt door Thompson en Janigian (1988) niet beschreven. Park (2010) 

stipt dit punt wel kort aan. Zij geeft, ten aanzien van dit punt, aan dat het nog niet bewezen is dat 

individuen zich bewust zijn van – en daarmee in staat zijn om verslag te doen over – hun pogingen 

om bedreigingen van alledag af te laten nemen door het verwerken of aanpassen van hun appraised 

event meaning of hun global meaning. Wel wordt er in verschillende zingevingstheorieën betoogd 

dat zeer stressvolle situaties mensen meer bewust maken van hun meaning systems (Park, 2010).  

 

3.1.2.2 Discrepanties tussen appraised event meaning en global meaning 

Doorgaans biedt de global meaning een individu houvast bij het omgaan met een negatieve 

gebeurtenis (Thompson & Janigian, 1988). In dat geval bieden de waarden, overtuigingen en doelen 

uit de global meaning antwoorden op de door de gebeurtenis opgeworpen vragen. Laat ik als 

voorbeeld een auto ongeluk nemen waarbij Piet wordt aangereden door een dronken bestuurder en 

daardoor de rest van zijn leven op een rolstoel aangewezen is. Stel nu dat Piet een rotsvast geloof in 

God heeft en zijn leven ziet als vooropgezet door zijn schepper. Dan zou dit auto-ongeluk, hoe 

vreselijk ook, binnen dit vooropgezette plan van de schepper kunnen passen. Piet zal moeten leren 

omgaan met zijn handicap, maar de gebeurtenis hoeft zijn global meaning niet aan te tasten. De 

wereld kan zich nog steeds als ordelijk en coherent voordoen aan Piet. 

Er doen zich echter ook situaties voor waarin de global meaning van het individu geen 

antwoord verschaft op vragen die de gebeurtenis bij het individu heeft opgeworpen (Thompson & 

Janigian, 1988). Hiervoor maak ik weer gebruik van het eerder genoemde voorbeeld van het auto-

ongeluk. Stel nu dat bovenstaand auto-ongeluk niet Piet overkomt, maar Klaas. Klaas is niet religieus, 

maar heeft wel een heel sterke overtuiging dat de wereld rechtvaardig is. Hoe kan hij voor zichzelf 

verklaren dat hij nu, door toedoen van een ander, in een rolstoel belandt? De overtuigingen uit zijn 

global meaning bieden hem geen antwoord (Thompson & Janigian, 1988).  

Wanneer het een individu niet lukt om betekenis toe te kennen aan een gebeurtenis wordt 

dit vaak geassocieerd met een verlies aan zingeving. Echter ook wanneer een individu wel in staat is 

om bijvoorbeeld een oorzaak aan de gebeurtenis toe te kennen wil dit niet betekenen dat deze 

oorzaak rijmt met de global meaning van het individu (Thompson & Janigian, 1988; Park, 2010). 
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Laten we hiervoor nogmaals terugkeren naar het voorbeeld van het auto-ongeluk van Klaas. Stel nu 

dat Klaas naast zijn overtuiging dat de wereld rechtvaardig is er ook van overtuigd is dat hijzelf een 

goed persoon is. Hoe ervaart Klaas dan dat hij door het onverantwoordelijke gedrag van een ander in 

een rolstoel is beland? Heeft hij dit dan verdiend heeft door zijn eigen slechte daden, of is de wereld 

toch niet rechtvaardig? De global meaning van Klaas biedt wel een antwoord op de gebeurtenissen, 

maar dat antwoord is strijdig met andere overtuigingen uit zijn global meaning. Daarom moet het 

proces van betekenistoekenning aan een gebeurtenis niet verward worden met een proces van 

zingeving: het vinden van een antwoord op een ‘waarom’ vraag is niet hetzelfde als het vinden van 

zin in de gebeurtenis (Thompson & Janigian 1988). 

In de laatste twee geschetste situaties schiet de global meaning tekort om nog langer een 

gevoel van orde en begrip van de wereld te bewaren, en ontstaat er een discrepantie tussen de 

betekenis die aan de gebeurtenis is toegekend en de global meaning. Men verliest het gevoel dat de 

wereld zinvol is (Thompson & Janigian, 1988; Park, 2010). Naast de waarden en overtuigingen uit de 

global meaning kunnen ook de doelen van een persoon verstoord worden door een gebeurtenis 

(Park, 2010). De gebeurtenis is bijvoorbeeld niet wat de persoon zou willen dat zou gebeuren. 

 

3.1.2.3 Meaning making processen 

Meaning making processen hangen nauw samen met de appraised event meaning (Thompson & 

Janigian, 1988). Wanneer de betekenis van de appraised event meaning niet past binnen de global 

meaning van een individu ontstaat er volgens Park (2010) een perception of discrepancy. Het gevoel 

van controle en grip op de wereld dat een individu heeft, blijkt niet te rijmen met de daadwerkelijke 

gebeurtenissen. Het gebeurde past niet binnen de overtuigingen en doelen; het is niet wat de 

persoon wilde dat zou gebeuren of heeft als gevolg dat andere doelen in het leven minder haalbaar 

worden (Park, 2010). Perceptions of discrepancy kunnen een gevoel van distress als gevolg hebben. 

De mate van distress is afhankelijk van de grootte van het ervaren verschil tussen de appraised event 

meaning en de global meaning van het individu (Park, 2010). Individuen zijn volgens Park (2017) zeer 

gedreven om deze distress te verlichten.  

Meaning making refereert naar de processen waarin individuen zich engageren om de 

discrepantie tussen de appraised event meaning en de global meaning te verminderen. Deze 

meaning making processen kunnen als bewuste copingstrategie gebruikt worden door het individu, 

maar worden ook automatisch en onbewust ingezet (Park, 2010; Park, 2017). Voorbeelden van zulke 

automatische en onbewuste processen zijn bijvoorbeeld het ervaren van opdringerige gedachten 

over de stressvolle gebeurtenis of het vermijden van herinneringen. Ook kan het voorkomen dat 

voorheen belangrijke levensdoelen door onopzettelijke processen verschuiven. Dit kan bijvoorbeeld 

gebeuren wanneer voorheen genegeerde kennis die de aantrekkingskracht van een nu plots 
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geblokkeerd doel ondermijnt, beschikbaar komt. Of tegenovergesteld, wanneer kennis die een 

aanvankelijk onaantrekkelijke situatie meer acceptabel maakt beter beschikbaar komt (Park, 2010). 

Onder bewuste meaning making vallen verschillende strategieën. Een aantal van deze 

strategieën richten zich op meaning-focused coping, waarbij inspanningen er op gericht zijn om ofwel 

de appraised event meaning ofwel de global meaning aan te passen (Park, 2010). De meaning-

focused copingstrategieën onderscheiden zich van andere copingstrategieën door zich te richten op 

het verminderen van de stress veroorzakende discrepantie tussen appraised event meaning en 

global meaning (Park 2010). Folkman (1997) omschrijft meaning-making coping als (a) het gebruiken 

van positieve herwaardering, waardoor individuen zingeving vinden door de situatie te interpreteren 

vanuit hun diepgewortelde waarden en geloofsovertuigingen, (b) het herzien van doelen en het 

plannen van doelgerichte probleemgerichte coping, wat de zingeving bevordert vanuit een gevoel 

van doelgerichtheid en controle, en (c) het activeren van spirituele overtuigingen en ervaringen 

waardoor het individu existentiële zingeving vindt.  

Er zijn meaning-making copingstrategieën die zich richten op het verminderen van de 

discrepanties tussen de situational meaning en de global meaning door neerwaartse vergelijkingen 

te maken met minder bedeelde anderen of door nog ergere hypothetische scenario’s te bedenken 

waardoor men zich relatief bevoordeeld voelt (Thompson & Janigian, 1988; Park, 2010). Ook kan de 

appraised event meaning van een gebeurtenis aangepast worden door enkel te focussen op de 

positieve eigenschappen en te zoeken naar de voordelen van de gebeurtenis (Thompson & Janigian, 

1988; Park, 2010).  

 Om de discrepantie tussen de appraised event meaning en de global meaning af te laten 

nemen, moet of de appraised meaning of de global meaning bijgesteld worden (Thompson & 

Janigian,1988; Park, 2010; Park, 2017). Meaning making waarbij de appraised event meaning wordt 

bijgesteld, om deze meer te laten rijmen met de global meaning van het individu, wordt assimilation 

genoemd (Park 2010). Omdat de global meaning van individuen vaak relatief stabiel is, wordt er 

gedacht dat individuen die hun crises onder ogen komen eerder geneigd zijn assimilation toe te 

passen. Tussen trauma’s en de global meaning van een individu bestaat echter vaak een dusdanige 

discrepantie dat een herbeoordeling van de gebeurtenis het gevoel van congruentie met de global 

meaning niet kan herstellen. In dergelijke gevallen kan de discrepantie verminderd worden door juist 

de overtuigingen en doelen, inclusief het begrip van zichzelf, uit de global meaning bij te stellen 

(Park, 2010; Park, 2017). Deze vorm van meaning making wordt accommodation genoemd (Park, 

2010).  

Volgens Park (2010) maken sommige wetenschappers onderscheid tussen het verwerken van 

de informatie die voorkomt uit een gebeurtenis en het meer emotionele aspect hiervan. Het eerste is 

volgens hen meer cognitief van aard en legt de nadruk op het bewerken van de eigen overtuigingen. 
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Het tweede legt de nadruk op het ervaren en verkennen van de eigen emoties (Park, 2010). De term 

emotional processing refereert naar een proces “whereby emotional disturbances are absorbed, and 

decline to the extent that other experiences and behaviour can proceed without disruption” 

(Rachman, 2001 p. 165). Daarnaast activeert emotionele verwerking de onaangepaste 

angststructuren, samen met de verwerving van informatie die niet overeenstemt met sommige 

bestaande elementen binnen die angststructuren, om pathologische associaties te wijzigen. Tevens 

bevat emotionele verwerking blootstelling en gewenning en regulering van negatief affect, en 

pogingen om te begrijpen wat men voelt (Park, 2010). 

 Cognitieve verwerking daarentegen legt de nadruk op de cognitieve aspecten van het 

integreren van informatie uit de ervaring met de al bestaande schema's. Cognitieve verwerking bevat 

herwaarderingen en herhaalde vergelijkingen tussen de ervaring aan de ene kant en de bestaande 

overtuigingen aan de andere kant, om zo de een aan de ander aan te passen (Park, 2010). Deze 

aanpassing wordt bereikt door reflectie, waaronder het bewustzijn van de emoties die een 

gebeurtenis opwekt en het effect dat de gebeurtenis op de toekomst van het individu kan hebben.  

 Park (2010) stelt dat cognitieve en emotionele verwerking vooral van elkaar verschillen in de 

nadruk die ze leggen, en niet zozeer in essentiële onderliggende mechanismen. Zowel cognitieve als 

emotionele verwerking zijn van belang bij meaning making.  

 

3.1.2.4 Meanings made (Found meaning)  

Meaning making processen kunnen resulteren in meanings made (Park, 2010; Park, 2017). Daarom 

wordt er onderscheid gemaakt tussen het (on)bewuste meaning making process en meanings made. 

Het meaning making process gaat gepaard met vaak lastige pogingen om de gebeurtenis, de wereld 

en het zelf anders te begrijpen en overtuigingen en doelen anders te formuleren. Meanings made 

refereert naar de uitkomst van deze meaning making processen (Park 2017). Thompson en Janigian 

(1988) noemen deze vorm van meaning ‘found meaning’, de uitkomst van een zoektocht naar de zin 

van het bestaan.  

 Thompson en Janigian (1988) zijn van mening dat de meaning waarnaar gezocht wordt uit 

twee componenten bestaat: orde en doelmatigheid. Een gebeurtenis is zinvol wanneer we begrijpen 

hoe deze op een geordende manier voortkomt uit onze overtuigingen en wanneer het een doel heeft 

waarvan we de waarde herkennen. Volgens Park kunnen uit de meaning making processes kunnen 

veel verschillende meanings ontstaan. Park (2010) licht er enkele uit: 

1) Sense of having made sense. Volgens meaning-making theoretici is dit de meest gebruikelijke 

uitkomst van meaning making processen. Maar wat de innerlijke ervaring van de ervaring dat 

de gebeurtenis “now makes sense” precies inhoudt, is volgens Park (2010) echter nog niet 
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geheel duidelijk (Park, 2010 p. 260). Hier moet volgens Park (2010) nog meer onderzoek naar 

gedaan worden. 

2) Acceptance. De mate waarin individuen aangeven dat ze een gevoel van acceptatie ervaren, 

of in het reine zijn gekomen met de gebeurtenis (Park, 2010).  

3) Reattributions and causal understanding. Verschillende theoretici zien een zeker begrip van 

de oorzaak van een gebeurtenis als een belangrijk type meaning made. Het gaat hier dan 

vooral om bijgestelde beoordelingen van de gebeurtenis die op een later moment zijn 

ontstaan (Park, 2010). 

4) Perceptions of growth and positive life changes. Volgens Park (2010) mogelijk wel het meest 

vastgestelde type meaning made. Mensen doen verslag van verbeterde relaties, verbeterde 

hulpbronnen en coping-vaardigheden en meer waardering voor het leven in het algemeen 

(Park, 2010). In al deze gevallen is de appraised meaning van de stressor op positieve wijze 

getransformeerd (Park, 2010). Ervaringen van groei lijken te ontstaan uit de zoektocht naar 

positieve aspecten van negatieve gebeurtenissen en het identificeren van enkele verlossende 

kenmerken (redeeming features) van de ervaring; deze verlossende kenmerken kunnen 

zowel veranderingen in de situational meaning als in de global meaning inhouden (Park, 

2017).  

5) Changed identity/ integration of the stressful experience into identity. Volgens Park (2010) is 

identiteitsreconstructie, een andere mogelijk belangrijke uitkomst van meaning making. 

Hierbij gaat het om verschuivingen in iemands persoonlijke biografische narratief als 

uitkomst van de gebeurtenis (Park, 2010).  

6) Reappraised meaning of the stressor. Vaak transformeren individuen de appraised event 

meaning, waardoor het minder schadelijk en meer consistent met de reeds bestaande global 

meaning wordt (Park, 2010). Het gaat bijvoorbeeld om het her evalueren van de implicaties 

van een gebeurtenis. Bijvoorbeeld door de gebeurtenis zelf positiever te waarderen, 

waardoor individuen het gevoel hebben dat het nog veel slechter had kunnen aflopen (Park, 

2010). Het succesvol betekenis geven aan stressoren kan het gevoel van discrepantie tussen 

appraised event meanings en global meanings doen afnemen en daardoor kan het gevoel dat 

de wereld betekenisvol, het leven de moeite waard en de toekomst hoopvol is herstellen 

(Park, 2017). 

7) Changed global beliefs. Naast veranderingen in de appraised meaning van stressoren kunnen 

individuen ook hun global meaning aanpassen. In het geval van global beliefs kan dit 

bijvoorbeeld gaan om het leven als meer kwetsbaar te ervaren, of God als minder krachtig 

dan voorheen gedacht (Park, 2010).  
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8) Changed global goals. Meaning making kan ook resulteren in het identificeren en opgeven 

van doelen die niet bereikbaar zijn, om ze te vervangen door andere doelen (Park, 2010).  

9) Restored or changed sense of meaning in life. Meaning making kan er toe leiden dat mensen 

meer of juist minder het gevoel van sense of meaning in life ervaren (Park, 2010). Park 

vermoedt dit dat een belangrijke uitkomst van een meaning-making process kan zijn, maar 

vermeldt dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar veranderingen in of herstel van een 

sense of meaning in life als uitkomst van meaning making (Park, 2010).  

 

3.2 Het zingevingsbegrip van Alma en Smaling  

In de voorgaande paragraaf is uitgewerkt hoe een zingevingsproces volgens Park (2010) in zijn werk 

gaat en wat er onder andere onder meanings made verstaan kan worden. In deze paragraaf wordt 

het begrip zingeving met behulp van de definitie van Alma en Smaling (2010) verder uitgediept. 

Evenals het model van Park (2010) steunt ook de definitie van Alma en Smaling (2010) op eerdere 

toonaangevende zingevingstheorieën.  

Alma en Smaling (2010) maken onderscheid tussen alledaagse zingeving (betekenisverlening 

in alledaagse situaties) en existentiële zingeving. Alledaagse zingeving vindt plaats in dagelijkse 

situaties, zoals het lezen van een boek of de omgang met anderen. Wanneer de zin van iets in 

verband gebracht wordt met ons menselijk bestaan, is zingeving volgens Alma en Smaling (2010) van 

meer existentiële aard. Existentiële zingeving is steeds aan de orde wanneer we ons leven als zinvol 

ervaren, ofwel: als we er een richting, een doel en een waarde in ervaren, of wanneer we meer 

algemeen ons leven kunnen plaatsen in een breder verband van betekenissen die ons menselijk 

bestaan overtreffen (Alma & Smaling, 2010).  

Zingeving kan volgens Alma en Smaling (2010) in strikte zin worden opgevat als een louter 

cognitieve, intentionele en autonome mentale act. Zelf pleiten ze echter voor een ruimere 

zingevingsopvatting, waarbij er ook ruimte is voor de zinervaring die een mens zomaar kan 

overkomen. Zingeving bevat volgens Alma en Smaling (2010)emotionele en affectieve aspecten, door 

hen aangeduid als zinbeleving. Hier komt lichamelijkheid volgens hen in het vizier, evenals de 

existentiële betekenis van de esthetische ervaring (Alma en Smaling, 2010).  

De koepelterm zingeving verwijst volgens Alma en Smaling (2010) niet alleen naar het zoeken 

naar antwoorden op levensvragen, maar ook naar het vinden van deze antwoorden. Daarom 

behoren zowel zinzoekende activiteiten als zinvindende activiteiten tot zingeving. Bij zingeving zijn 

volgens Alma en Smaling (2010) verschillende aspecten aan de orde. Een cognitief aspect, een 

affectief aspect, een evaluatief aspect, een habitueel aspect en een handelingsaspect.  
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3.2.1 De negen ervaringsaspecten van zingeving 

Het is ook mogelijk om zingeving te differentiëren vanuit de behoefte aan zin. Welke soorten van 

zingeving hebben wij mensen nodig? Alma en Smaling (2010) noemen in navolging van en ter 

aanvulling op Baumeister (1991) en Mooren (1998) negen verschillende ervaringsaspecten die 

zingeving kunnen kenmerken. Hieronder worden deze negen ervaringsaspecten kort behandeld 

zodat deze zingevingsopvatting in de rest van dit onderzoek beter met de praktijk van het 

pelgrimeren in verband kan worden gebracht 

1) Doelgerichtheid. Doelgerichtheid in denken en handelen kan zowel betrekking hebben op zowel 

bereikbare doelen als streefdoelen. Bij bereikbare doelen gaat het om doelen die op korte 

termijn realiseerbaar zijn. In het tweede geval gaat het meer om een richting of oriëntatie in 

iemands leven (Alma & Smaling, 2010 p. 20).  

2) Samenhang. Wanneer iemand samenhang tussen de elementen van de ervaren werkelijkheid 

ervaart, maakt dit de wereld begrijpelijk (comprehensible) en hanteerbaar (manageable). Het 

ervaren van samenhang tussen het eigen leven en dat van anderen, maar ook de samenhang 

binnen het eigen levensverhaal, zijn deel van de ervaring van de eigen identiteit en de zin van 

het eigen leven (Alma & Smaling, 2010 p. 20).  

3) Waardevolheid. Hierbij kan het zowel om de extrinsieke waarde (wanneer iets gezien wordt als 

een middel tot een doel) als ook de intrinsieke waarde van iets gaan. Waardevolheid verwijst 

hier zowel naar de waarde van iets in onze wereld, naar de waarde van ons eigen handelen als 

naar de eigenwaarde of zelfwaardering. Waarbij zelfwaardering onder andere afhangt van in 

hoeverre men het idee heeft tot zelfrealisatie of zelfactualisering te komen. Ook zelfcompassie 

speelt hierbinnen een rol. Bij zelfcompassie gaat het om zelfaanvaarding, inclusief de acceptatie 

van eigen pijn, zwakheden en onvolkomenheden. Volgens Alma en Smaling kan men zich hierin 

verbonden voelen met anderen (Alma & Smaling, 2010 p. 20).  

4) Verbondenheid. Verbondenheid kan volgens Alma en Smaling (2010) opgevat worden als een 

meer persoonlijker, gevoelsmatiger en intenser beleefd gevoel van samenhang. Ze spreken over 

de term “emotional commitment” die volgens Giddens naast cognitieve kaders nodig is om een 

“faith of coherence of everyday life” te genereren (Giddens, 1991 p. 38 in Alma & Smaling, 2010 

p. 21). De beleving van verbondenheid kan verder ook sociale verhoudingen en dialogische 

relaties betreffen, het houdt het midden tussen zelfbevestiging en overgave. Verbondenheid kan 

aangetroffen worden in het onderhouden van vriendschappen, als ook in burgerschap of het 

werken aan mondiale humanisering (Alma & Smaling, 2010 p.21).  

5) Transcendentie. Transcendentie gaat over het overstijgen van het alledaagse, het bekende en 

vertrouwde, het voor de hand liggende. Het gaat om het exploreren van en het zoeken naar het 

nieuwe, het andere en het onbekende (Alma & Smaling, 2010 p. 21).  
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6) Competentie. Competentie gaat over het gevoel ertoe te doen, het besef in staat te zijn tot 

adequaat handelen en de ervaring dat je voldoende controle hebt over je leven. Dit alles draagt 

bij aan een ervaring van zin (Alma & Smaling, 2010 p. 22).  

7) Erkenning. Het ervaren van het leven als zinvol is ook afhankelijk van de mate waarop de 

behoefte naar erkenning wordt bevredigd. Zowel het erkend worden door de ander, 

bijvoorbeeld op basis van je competenties, gedrag of autonomie, als het erkend worden door 

jezelf zijn van belang voor het ervaren van zin (Alma & Smaling, 2010 p. 22). 

8) Motiverende werking. De hierboven genoemde ervaringen van doelgerichtheid tot erkenning 

hebben volgens Alma en Smaling (2010) een motiverende werking. Ze motiveren ons om het 

leven zelf vorm te geven. Dit motiverende aspect is volgens Alma en Smaling geen voorwaarde 

voor de ervaring van zin, maar meer een gevolg van de andere aspecten die wel als voorwaarde 

voor zin gezien worden (Alma & Smaling, 2010 p. 22).  

9) Welbevinden. Een gevoel van welbevinden is net als de bovenstaande motiverende werking een 

gevolg van de hierboven genoemde zeven aspecten van doelgerichtheid tot erkenning. Een 

gevoel van welbevinden is een affectief aspect van de persoonlijke ervaring van zin. Het 

nastreven van welbevinden resulteert wellicht niet in zingeving, maar het realiseren van de 

persoonlijke ervaring van zin gaat samen met gevoelens van tevredenheid en voldoening (Alma 

& Smaling, 2010 pp. 22-23). 

Na het uitwerken van bovenstaande aspecten definiëren Smaling en Alma (existentiële) zingeving als 

volgt:  

 

Zingeving is een persoonlijke verhouding tot de wereld waarin het eigen leven geplaatst wordt in een 

breder kader van samenhangende betekenissen, waarbij doelgerichtheid, waardevolheid, verbondenheid 

en transcendentie worden beleefd, samen met competentie en erkenning, zodat ook gevoelens van 

gemotiveerd zijn en welbevinden worden ervaren” (Smaling & Alma 2010, p. 23).  

 

Alma en Smaling (2010) benadrukken dat het bij hun opvatting van zingeving om bewuste 

activiteiten, ervaringen, belevingen en persoonlijk ervaren betekenissen hiervan in het eigen leven 

gaat, en niet enkel om cognitieve en evaluatieve processen (Alma & Smaling, 2010).  

 

3.3 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn twee verschillende zingevingsopvattingen verkend die beiden voortbouwen op 

verschillende eerdere onderzoeken naar zingeving. Park (2010) schrijft over het proces van zingeving 

na een ingrijpende gebeurtenis (Park, 2010). Waarbij een relatie bestaat tussen global meaning en 
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situational meaning, die na het doorlopen van een meaning making process kan leiden tot meanings 

made (Park, 2010). Van deze meanings made zijn negen mogelijke voorbeelden uitgelicht.  

 Alma en Smaling (2010) zien zingeving als een persoonlijke verhouding tot de wereld, waarbij 

het eigen leven in een breder kader van samenhangende betekenissen geplaatst wordt. Ze noemen 

negen ervaringsaspecten die onderdeel van zingeving uitmaken (Alma & Smaling, 2010).  

Hoewel bovenstaande zingevinsgopvattingen verschillende focussen hebben, bestaan er veel 

overeenkomsten. Beide theorieën benadrukken het belang van een zekere richting in het leven. Park 

(2010) spreekt bij global meaning over doelen, overtuigingen en een subjectief gevoel van betekenis 

dat mensen doorgaans richting in het leven verschaft. Dit subjectieve gevoel van betekenis refereert 

naar gevoelens van ‘zinvolheid’ en het idee dat men een doel of richting heeft. Het belang van 

richting, doelen en overtuigingen is bij Alma en Smaling (2010) het meest duidelijk terug te vinden in 

zinervaringen als doelgerichtheid en waardevolheid. 

Wanneer men na het doormaken van een meaning making process tot meanings made komt, 

kunnen deze meanings made volgens Park (2010) onder andere bestaan uit verschillende aspecten, 

waaronder: een sense of having made sense, acceptatie, een causaal begrip van de situatie, 

ervaringen van groei en positieve veranderingen in het leven en een veranderde identiteit. Hierin zijn 

vooral de zinervaringen doelgerichtheid, samenhang, waardevolheid, verbondenheid en competentie 

terug te lezen. De zinervaringen van Alma en Smaling (2010) komen in het zingevingsproces zoals 

omschreven door Park (2010) vooral naar voren in de global meaning en de meanings made.  

Met behulp van de theorieën over belichaamde zin- en betekenisgeving uit het vorige 

hoofdstuk, Park’s (2010) opvatting van zingeving als proces en de negen zinervaringen van Alma en 

Smaling (2010) kan in het vervolg van dit onderzoek onderzocht worden welke rol lichamelijkheid 

binnen zingevingsprocessen bij pelgrimage speelt.  
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4. De rol van meaning making binnen pelgrimage  

In het inleidende hoofdstuk van dit onderzoek stond geschreven dat de pelgrimage binnen dit 

onderzoek in navolging van Chemin (2011) wordt gezien als een persoonlijke zoektocht waarvan de 

pelgrim zich niet altijd bewust is. In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op deze persoonlijke 

zoektocht. De vragen of deze zoektocht als een zoektocht naar zingeving gezien kan worden en welke 

rol meaning making speelt binnen pelgrimage worden hierin geadresseerd.  

Binnen dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de motivatie van pelgrims, waarbij 

kwantitatieve onderzoeken naar pelgrimsmotieven geanalyseerd worden. Vervolgens wordt aan de 

hand van kwalitatieve onderzoeken geanalyseerd of meaning making een rol speelt binnen de 

pelgrimage.  

 

4.1 De motivatie van pelgrims 

Naast Chemin (2011) schrijft ook Collins-Kreiner (2010) over een zoektocht die volgens haar bij zowel 

religieuze als seculiere pelgrims aan de orde is. Collins-Kreiner noemt dit een zoektocht naar een 

mystieke of magische ervaring. Ervaringen die het beste omschreven kunnen worden met woorden 

als ‘transformatie’, ‘verlichting’, ‘levensveranderende gebeurtenissen’ en ‘bewustzijnsveranderende 

gebeurtenissen’. Ervaringen die vaak moeilijk zijn te vatten in woorden (Collins-Kreiner, 2010 p. 445).  

 

I began to walk. From this moment, when my heart leapt with joy, my discoveries began. (…) I 

experienced confirmations of my self and of my physical deterioration that made me suffer a great 

deal. I realized that I needed to take better care of myself and do some kind of regular exercise. I 

learned about my capacity to overcome pain and difficulties. On many occasions I overstepped my 

physical and psychological limitations, believing that I could do it all, but of course I couldn’t. I also 

discovered how well I deal with solitude and being by myself, how well I adapt to new circumstances, 

how unimportant materialistic things are, how much easier it is to walk when one carries little weight 

in life… I also learned to love a healthy life and how good I felt in nature, as part of it. I found myself 

living exclusively in the present, in the moment, living without news or daily life and even in another 

stage of the century or another world where the well-being, the enjoyment, the energy, the freedom, 

and the walking are all that matter. Still, as the days pass, when I think or speak about the Camino, 

new discoveries arise (Frey 1998, 71). 

 

Uit het bovenstaande citaat uit een brief van een pelgrim aan Frey (1998) over haar ervaringen 

gedurende het pelgrimeren valt op te maken dat de pelgrimage voor haar naast de fysieke reis ook 

een innerlijke ontdekkingstocht was. Is deze innerlijke zoektocht terug te vinden in de motivaties van 

pelgrims?  
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Er blijken ondanks de toenemende populariteit van pelgrimages nog betrekkelijk weinig studies te 

zijn die zich richten op de motivatie van pelgrims (Blackwell, 2014; Amaro et al, 2017). Dit is mogelijk 

te verklaren door de moeilijkheid om de beweegredenen van pelgrims te achterhalen. Zo kan het zijn 

dat pelgrims bewust over hun beweegredenen zwijgen, of niet in staat zijn om hun beweegredenen 

goed te verwoorden (Blackwell, 2010; Chemin, 2011). Daarnaast zijn pelgrims zich zelf vaak nog niet 

bewust zijn van de volledige complexiteit van hun beweegredenen en veranderen deze beweegreden 

met verloop van tijd (Blackwell, 2010).  

Naast het feit dat er nog maar weinig studies zijn die zich op de motivaties van pelgrims 

richten, wordt het begrip van deze motivaties bemoeilijkt door de verschillende uitkomsten die uit de 

weinige studies naar voren komen. Deze verschillen kunnen mogelijk verklaard worden door de 

diverse antwoordmogelijkheden en definities die onderzoekers hanteren. Ook ligt de gemiddelde 

leeftijd van de respondenten binnen de verscheidene onderzoeken opmerkelijk uit elkaar. In tabel 1 

worden de onderstaande onderzoeken naar de motieven (motivations) van pelgrims overzichtelijk 

naast elkaar gepresenteerd.  

Uit onderzoek van de la Torre et al. (2012) bleek dat pelgrims op de Camino9 naar Santiago 

voornamelijk vanuit religieuze overtuigingen pelgrimeren. 40,6% van de ondervraagde pelgrims gaf 

aan enkel vanuit religieuze overtuigingen te reizen, 50,8 % vanuit religieuze overtuigingen die 

gemengd waren met andere redenen zoals culturele, sociale en sportieve redenen en slechts 8,6% 

gaf aan niet vanuit geloof gerelateerde redenen te pelgrimeren (de la Torre et al., 2012). Het artikel 

beschrijft niet wat de onderzoekers en de respondenten verstaan onder ‘religieuze redenen’ of wat 

bedoeld wordt met ‘culturele’, ‘sociale’ en ‘sportieve’ redenen.  

Fernandes et al. (2012) publiceerden datzelfde jaar een artikel over onder andere het 

hoofddoel van de 204 door hen ondervraagde pelgrims op de Portugese route richting Santiago. De 

vragenlijst bestond uit 24 vooral gesloten vragen rondom vier thema’s. Hieruit komt naar voren dat 

de hoofdredenen van pelgrims aldaar bestaan uit recreatieve motieven 39%, religieuze motieven 

35% en culturele motieven 33%. Fernandes et al. (2012) vroegen zich in hun conclusie af: “whether 

we are witnessing the collapse of traditional pilgrimage or the revival of a new mode of practicing 

religion with Christianity.” (p. 91). Ook hier wordt in het artikel niet nader beschreven wat er onder 

‘recreatieve motieven’, ‘religieuze motieven’ en ‘culturele motieven’ verstaan wordt.  

Schnell & Pali (2013) vroegen 85 pelgrims voor aanvang van hun pelgrimage door middel van 

een digitale vragenlijst naar de motieven voor hun pelgrimage. Pelgrims mochten hierbij uit 

meerdere opties kiezen. Hieruit bleek dat 66% de pelgrimage ondernam vanuit een zoektocht naar 

verheldering, 44% vanwege sportieve redenen, 39% vanuit spirituele drijfveren, 31% had religieuze 

                                                           
9
 De Camino de Santiago is de weg naar Santiago. 
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motieven en 26% andere motieven. In de discussie gaven de onderzoekers aan dat er verder 

onderzoek gedaan moet worden naar wat er bedoeld wordt met motieven als ‘religieuze’, 

‘spirituele’, ‘culturele’ en ‘atletische’ voor het pelgrimeren (Schnell & Pali, 2013, p. 900).  

Oviedo et al. (2014) onderzochten door middel van een factoranalyse de motieven van 470 

pelgrims op de Camino. Het eerste deel van hun vragenlijst bestond uit een lijst met 48 items (zie 

tabel 2) die door de pelgrims gewaardeerd moesten worden op een schaal van 1 tot 6. De lijst was 

opgesteld op basis van beschikbare wetenschappelijke literatuur en op basis van gesprekken met 

pelgrims die reeds een pelgrimstocht voltooid hadden. Oviedo et al. (2014) concluderen dat het 

merendeel van de pelgrims niet geïnteresseerd was in traditionele religiositeit. Spirituele groei, de 

zoektocht naar sensatie en het zoeken naar richting in het leven blijken belangrijkere redenen voor 

het ondernemen van een pelgrimage. Oviedo et al. (2014) benadrukten dat ook het afstand nemen 

van de alledaagse ervaring van het leven hierbij een grote rol speelt. De hoge scores op de motieven 

‘dicht bij de natuur zijn’ en ‘mijn diepere zelf vinden’ in hun onderzoek duiden er volgens hen op dat 

de betekenis van het pelgrimeren gerelateerd lijkt aan een bijna mythische natuurervaring, een 

verlangen om een gevoel van eigen identiteit te herstellen door afstand te nemen van het alledaagse 

leven en de daarbij horende sociale verbanden (Oviedo et al., 2014).  

Amaro et al. (2018) ondervroegen 1140 pelgrims die de Camino minstens één maal gelopen 

hadden. De onderzoekers stelden op basis van eerdere literatuur 25 items op (zie tabel 2) die door 

de respondenten in een online vragenlijst gewaardeerd moesten worden op een schaal van 1 tot 5. 

De items werden door middel van factor analyse terug gebracht tot 8 factoren. Uit het onderzoek 

bleek dat pelgrims hoofdzakelijk gemotiveerd worden door ‘spirituele aspecten’, de zoektocht naar 

nieuwe ervaringen, het ervaren van natuur en sport, en culturele redenen. Religieuze motivaties en 

het nakomen van beloften blijkt onder deze respondenten het laagst te scoren, dit wijst er volgens 

Amaro et al. (2018) op dat pelgrims hun tocht niet langer vanuit traditionele redenen ondernemen.  

De statistieken van het Pilgrims’ Welcome Office in Santiago spreken bovenstaande tendens, 

waarin religieuze motieven niet langer de hoofdrol spelen in de motivatie van pelgrims, tegen. 

Hieruit komt naar voren dat religieuze overtuigingen ook in de huidige samenleving nog steeds een 

grote drijfveer zijn voor pelgrims. Zo zou 66% van de pelgrims die in 2018 naar Santiago kwamen de 

pelgrimage vanuit religieuze en/of culturele redenen ondernemen, 25% vanuit enkel religieuze 

redenen en 9% vanuit culturele redenen.10  

 

 

                                                           
10

 Pilgrim’s Welcome Office (2019) La Peregrinación a Santiago en Diciembre de 2018. Verkregen via: 
https://oficinadelperegrino.com/en/statistics/ op 12 januari 2019. 



39 
 

Tabel 1: Overzicht van de studies gefocust op motivaties (motivations) van pelgrims 

Onderzoek Steekproef Data analyse Hoe zijn resultaten verkregen? Resultaten: motivaties 

Amaro et al. 

(2018) 

1140 ingevulde online vragenlijsten, 2 

maanden toegankelijk in 2015, gericht 

op individuën die de Camino minstens 

1 x gelopen hebben (het is de 

onderzoekers niet bekend hoe lang 

geleden deze tocht beëindigd is). 

Nationaliteiten: Portugees (31,7%), 

Spaans (17,9%),  Duits (12,6%), Frans 

(6,1%), Braziliaans (6%) en 

Amerikaans (5,7%). De overige 20,1% 

van de pelgrims hadden 39 andere 

nationaliteiten. 

Gemiddelde leeftijd: 48 jaar oud.  

25 items werden 

middels 

factoranalyse 

teruggebracht tot 

8 dimensies die 

71,5% van de 

totale variantie 

verklaarden.  

 

Een set van 25 items (zie tabel 2) die de 

motieven van pelgrims omvatte moest in de 

vragenlijst gewaardeerd worden op een schaal 

van 1 tot 5. Waarbij 1 ‘totaal niet belangrijk’en 

5 ‘extreem belangrijk’ inhield. De items waren 

geselecteerd op basis van eerdere literatuur.  

Spirituele redenen (M=4.15) 

Nieuwe ervaringen opdoen 

(M=4.10) 

Natuur en sport (M=4.03) 

Culturele redenen (M=3.91) 

Ontsnappen aan de routine 

(M=2.98) 

Nieuwe mensen en plaatsen 

ontmoeten (M=2.98) 

Religieuze motivatie (M=2.63) 

Beloften nakomen (M=2.03) 

Fernandes et 

al. (2012) 

204 een op een afgenomen 

vragenlijsten onder pelgrims die de 

Portugese route naar Santiago liepen.  

Nationaliteiten: Portugees (34%) en 

uit het buitenland (57%). Waarvan de 

Spaanse  (8%), Duitse (30%), Ierse 

(15%) en Engelse (12%) pelgrims 

Descriptief 

(percentages) 

 

De vragenlijst bestond uit 24 vragen rondom 4 

thema’s, waarvan de motieven van de pelgrim 

1 thema was. Het merendeel van de vragen 

was een gesloten vraag. Pelgrims werden 

gevraagd naar het hoofddoel van hun 

pelgrimage.  

Recreatieve motieven 39% 

Religieuze motieven 35% 

Culturele motieven 33% 

Nieuwsgierigheid 23% 

Sportieve redenen 17% 

Spirituele redenen 5% 

Overige redenen 17% 
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meer dan de helft uitmaakten.  

Gemiddelde leeftijd: 43 jaar oud. 

Oviedo et al. 

(2014) 

470 vragenlijsten verzameld langs de 

Camino Francés gedurende augustus-

september 2009 and juli 2010.  

Meer dan 40 nationaliteiten: o.a. 

Spaans (30,4%), Duits (17,7%) , 

Amerikaans (6,8%) , Italiaans (5,9%) , 

Frans (5,2%) en Braziliaans (5%).  

Gemiddelde leeftijd: 32,2 jaar oud.  

Door middel van 

verkennende 

factoranalyse 

werden 48 items 

teruggebracht tot 

6 factoren die 

54% van de totale 

variantie 

verklaarden.  

Het eerste deel van de vragenlijst bestond uit 

een lijst met 48 religieuze en seculiere items 

die motieven om zich op een pelgrimsroute te 

bevinden beschrijven (zie tabel 2). Pelgrims 

waardeerden in hoeverre ze het met deze 

items eens waren  op een schaal van 1 tot 6. 

De lijst met items werd opgesteld met behulp 

van de beschikbare literatuur en op basis van 

gesprekken met pelgrims die reeds een tocht 

volbracht hadden.  

De vragenlijst bevatte ook twee open vragen 

over verwachtingen en over ‘religieuze’ of 

‘spirituele’ ervaringen tijdens de pelgrimage.  

Op een schaal van 1 tot 6: 

Spirituele groei (M=4.03) 

Zoeken naar sensatie (M=3.91) 

Zoektocht naar richting in het 

leven (M=3.17) 

Religieuze groei (M=3.09) 

Gemeenschap (M=2.74) 

Devotie (M=1.88) 

Schnell & 

Pali (2013) 

85 pelgrims die de Camino zouden 

gaan lopen (en nog nooit gelopen 

hadden), gecontacteerd via online 

fora.  

Merendeel van de respondenten is 

Duits (81%), Oostenrijks (17%), 

overige 2% is Zwitsers of Italiaans.  

Descriptief 

(percentages)  

Meerdere 

antwoorden 

mogelijk 

Respondenten kregen een lijst met motieven 

die het meest genoemd werden in de 

literatuur over pelgrimages, hieruit mochten 

ze meerdere opties kiezen, waaronder: 

religieus, spiritueel, cultureel, atletisch, 

opheldering, geen motief “and others.” 

(Schnell & Pali, 2013, p. 894). Wat de overige 

66% een zoektocht naar 

verheldering 

44% vanwege sportieve redenen 

39% vanuit spirituele drijfveren 

31% had religieuze motieven  

26% andere motieven 
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Gemiddelde leeftijd M=32.  keuzeopties zijn wordt helaas niet duidelijk.  

De onderzoekers hebben de respondenten 

niet gevraagd uit te leggen wat ze onder 

‘religieus’, ‘spiritueel’, ‘cultureel’, 

‘opheldering’, en de andere motieven 

verstaan.  

de la Torre et 

al. (2012) 

300 vragenlijsten, in 2008 verzameld 

onder deelnemers aan de Camino.  

Nationaliteit: Spaans (73,2%), 

Europees (20,1%) en ander s (6,7%). 

52,2% van de pelgrims was tussen de 

36-65 jaar oud. 

Descriptief 

(percentages) 

De respondenten konden slechts uit 3 

antwoordopties kiezen. Het is niet duidelijk 

wat de onderzoekers of de pelgrims onder 

religieus of niet religieus hebben verstaan. 

Onder ‘religieus en ander’ vallen onder andere 

culturele, sociale en sportieve redenen. Dit 

wordt niet verder uitgewerkt.  

Enkel religieus: 40,6%  

Religieus en anders: 50,8%  

Niet religieus: 8,6% 
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Tabel 2 Factor beschrijving bij Amaro et al (2018) en Oviedo et al. (2014)  

Onderzoek Factor Items 

Amaro et al. 
(2018) 

Factor 1: Relgious motivations 
(Crombach’s alpha = 0.92) 

To pray 
By faith 
Journey for devotion to God 
Participating in sacraments 
Devotion to St. James 

Factor 2: Spiritual motivations 
(Crombach’s alpha = 0.78) 

Enjoy solitude and inner peace 
Spiritual and quiet journey 
Experiencing a simpler lifestyle 
Detachment from material goods 
The feeling of freedom 

Factor 3: New experiences 
(Crombach’s alpha = 0.77) 

Learning new things to increase 
knowledge 
Experiencing new/different 
Seeing as much as possible 

Factor 4: Cultural motivations 
(Crombach’s alpha = 0.79) 

Visiting great monuments of worship 
(Cathedrals) 
Visiting historical places 
Learning culture of other places 

Factor 5: Nature and sports 
(Crombach’s alpha = 0.60) 

Outdoor experience, walking in nature 
Physical activity 

Factor 6: Escape from routine 
(Crombach’s alpha = 0.48) 

Getting a change from a busy job 
Getting away from home 

Factor 7: Meet new People and places 
(Crombach’s alpha = 0.61) 

Meeting new people 
Going places friends have never been 
Going places I have not been 

Factor 8: Fulfil promise/tradition 
(Crombach’s alpha = 0.51) 

To fulfill promise 
By tradition 

Oviedo et al. 
(2014) 

Factor 1: Religious growth (Cronbach’s 
alpha = .921) 

Be Closer to God 
Strengthen my religious/spiritual beliefs 
Learning about God by being with other 
people 
Having more time for prayer 
Grow in faith 
Find out more about my 
religion/spirituality 
Drawing strength from a sacred place 
Pray for healing of others 
Paying reverence to a saint or sacred 
space 

 Factor 2: Spiritual growth (Cronbach’s 
alpha = .862) 

Find myself 
Expand my consciousness 
Find my deeper self 
Being close to nature 
Find peace 
Purifying my spirit 
Yearning for a simple life 
Seeking unity with the universe 

 Factor 3: Sensation seeking 
(Cronbach’s alpha = .871) 

Curiosity 
Testing my limits 
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Doing something different 
Proving myself 
Search for adventure 
Enjoying myself 
See interesting sights 
Getting to know people 

 Factor 4: Seeking life direction 
(Cronbach’s alpha = .824) 

Trying to know the future 
Coming to terms with a decision 
Seek guidance for the future 
To look for a sign or direction in my life 

 Factor 5: Community (Cronbach’s 
alpha = .702) 

Doing something on behalf of someone 
Helping sick people 
Being with my community 

 Factor 6: Religious devotion 
(Cronbach’s alpha = .726) 

Fulfilling a promise 
Fulfilling a religious duty 
Repentance 

 

Een kanttekening die we bij het zien van deze cijfers van het Pelgrims’ Welcom Office in ons 

achterhoofd moeten houden, is het feit dat het Pilgrims’ Welcome Office de Compostella verstrekt 

aan pelgrims. Dit is een certificaat dat enkel aan pelgrims die (mede) vanuit religieuze redenen de 

tocht naar Santiago hebben ondernomen wordt verstrekt. Het is daarom goed denkbaar dat pelgrims 

tegenover het Pilgrims’ Welcome Office niet geheel eerlijk zijn over hun motivaties om de tocht naar 

Santiago te ondernemen, of zich daar niet laten registeren als pelgrim die de toch volbracht heeft.  

Binnen de meeste van bovenstaande onderzoeken wordt aangegeven dat de antwoordopties 

waar de pelgrims uit kunnen kiezen gebaseerd zijn op eerder gepubliceerde literatuur, maar het is 

lastig de onderzoeken met elkaar te vergelijken. Allereerst is het niet bij ieder onderzoek duidelijk 

wat de onderzoekers onder de motieven in hun antwoordopties verstaan en of de respondenten de 

betekenis van deze antwoordopties helder hadden. Zo lijken Schnell en Pali (2013) bijvoorbeeld geen 

uitleg te hebben gegeven van de motieven waar ze naar vroegen. De vraag blijft wat ‘spirituele 

redenen’ zijn en op welke manier deze verschillen van ‘religieuze redenen’ en ‘een zoektocht naar 

verheldering’. Waar de meeste onderzoekers de pelgrims expliciet naar hun motieven vroegen, 

informeerden Fernandes et al. (2012) bij pelgrims naar hun hoofddoel voor een pelgrimage. In de 

resultaten spreken ze echter wel van motieven. Zullen deze termen voor de respondenten ook 

inwisselbaar zijn geweest of hadden zij wellicht een ander antwoord gekozen?  

Daarnaast worden er verschillende betekenissen aan bepaalde items gegeven. Zo plaatsen 

Oviedo et al. (2014) het item ‘being close to nature’ onder de factor spirituele groei, terwijl Amaro et 

al. (2018) het item ‘outdoor experience, walking in nature’ onder de factor van natuur en sport 

plaatsen. Dit leidt tot verschillende uitkomsten en maakt generalisering van de resultaten 

moeizamer. Het is mogelijk dat ook de respondenten die de vragenlijsten invulden deze items anders 
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opvatten en onder een andere factor geschaard zouden hebben dan de onderzoekers dit gedaan 

hebben.  

 Tot slot is er binnen de onderzoeken een grote variëteit aan het aantal antwoordopties. De la 

Torre et al. (2012) hebben bijvoorbeeld maar drie opties, waar er bij Amaro et al. (2018) uit 48 items 

gekozen kon worden. Zou er bij De la Torre (2012) een dergelijk groot aandeel religieuze motieven 

zijn gebleken als er meerdere specifiekere antwoordopties waren geweest? 

Het is door middel van bovenstaande kwantitatieve onderzoeksresultaten moeilijk inzicht te 

krijgen in de motieven van pelgrims. In één onderzoek blijkt een meerderheid van de pelgrims ‘een 

zoektocht naar verheldering’ als motief te hebben en in twee andere onderzoeken scoren ‘spirituele 

motieven’ het hoogst. Amaro et al. (2018) concludeert dat pelgrims tegenwoordig niet langer uit 

puur religieuze motieven hun pelgrimage ondernemen, maar blijk geven van een meer algemene 

spirituele zoektocht. Ze zien deze tocht zien als een queeste naar verandering, een ruimte voor 

persoonlijke reflectie (Amaro et al., 2018).  

Wel kan geconcludeerd worden dat de toename in het aantal pelgrimages niet enkel vanuit 

een herbeleving van religieuze gevoelens lijkt te komen. In geen van bovenstaande onderzoeken 

hebben puur religieuze motieven de overhand: in één onderzoek heeft het merendeel van de 

pelgrims ‘religieuze en andere motieven’, in één onderzoek hebben de recreatieve motieven de 

meerderheid, in twee onderzoeken zien we dat spirituele motieven de overhand hebben en in één 

onderzoek benoemt de meerderheid van de respondenten een zoektocht naar verheldering als 

reden. Pelgrims lijken dus vanuit een veelvoud aan redenen tot een pelgrimage te besluiten, maar de 

verdere details verschillen per onderzoek. 

Het blijft echter onduidelijk wat spirituele motieven inhouden. Kijkend naar de items van 

Oviedo et al. (2014) en Amaro et al. (2018) (‘Find myself’, ‘Expand my consciousness’, Find my deeper 

self’, ‘Enjoy solitude and inner peace’, ‘Detachment from material goods’, ‘The feeling of freedom’) 

zouden spirituele motieven een zekere existentiële zoektocht kunnen bevatten, maar over het 

verband tussen spirituele motieven en existentiële vragen wordt door deze onderzoekers niet 

gesproken. Het wordt nog niet duidelijk waarom pelgrims specifiek besluiten tot het lopen van een 

pelgrimage en of een existentiële zoektocht daar deel van uitmaakt.   

 

4.2 Het meaning-making potentieel van de pelgrimage  

 

After 12 years in a relationship, my partner dropped me a month ago. I thought it was the end of my 

life. The only solution I found was the Camino. I wanted to heal the pain in my soul. I wanted to close 

the gate in my relationship and to stop loving him. Several times a day, I’ve visited church and prayed. 
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And I cried most of the time I was in churches. Slowly, I found myself full of grace and peace. My vision 

is now clear; I reckon I am over him (Oviedo et al., 2014, p. 44).  

 

In bovenstaand citaat, dat als antwoord op een open vraag naar religieuze en spirituele ervaringen in 

de vragenlijst van Oviedo et al. (2014) binnenkwam, is te zien dat deze pelgrim na beëindiging van 

haar relatie besloot tot het lopen van een pelgrimage. De situatie van de pelgrim uit bovenstaand 

citaat lijkt een voorbeeld van een meaning making process te zijn. De beëindiging van de relatie kan 

gezien worden als een ingrijpende gebeurtenis die het leven van de pelgrim op de kop zet. Ze schrijft 

dat ze de Camino zag als de enige oplossing om de pijn in haar ziel te helen, haar relatie af te sluiten 

en te stoppen met van haar ex houden. Deze pelgrim lijkt de Camino bewust te ondernemen om een 

richting aan haar leven te geven waarin haar ex niet langer een rol speelt, om berusting in de situatie 

te vinden. Het lijkt er op dat de pelgrimage haar dit ook heeft weten te brengen.  

Schnell en Pali (2013) onderzochten door middel van drie opeenvolgende online vragenlijsten 

onder pelgrims op de Camino of er een verband tussen pelgrimsmotieven en zingeving bestond. Uit 

dit onderzoek komt naar voren dat het merendeel van de respondenten clarification als motief voor 

hun pelgrimage heeft. Helaas maken de onderzoekers niet duidelijk wat dit motief exact inhoudt. 

 

Many of today’s pilgrims embark on the journey not for religious motives, but with a need for 

clarification. Lacking religious or spiritual conviction, they approach the ritual in a state of need, 

indicated by low meaningfulness and high frequency of crises of meaning (Schnell & Pali, 2013 p. 901). 

  

Uit bovenstaand citaat blijkt dat een groot deel van de respondenten aan de tocht begon vanuit een 

zoektocht naar antwoorden, naar verheldering (Schnell & Pali, 2013). Tevens bleek onder de 

respondenten voor aanvang van de pelgrimage een significant groter percentage aan 

zingevingscrises te bestaan dan onder de gemiddelde bevolking.11 Schnell en Pali constateerden 

daarnaast dat de verwachting om iets op te helderen door middel van de pelgrimage gerelateerd is 

aan de aanwezigheid van een zingevingscrisis (Schnell & Pali, 2013).  

Uit de data van Schnell en Pali (2013) lijkt opgemaakt te kunnen worden dat een 

meerderheid van de pelgrims op de Camino hun pelgrimstocht (mede) vanuit een zingevingsvraag 

onderneemt. Het is niet duidelijk of deze zingevingscrisis en zoektocht naar verheldering gerelateerd 

zijn aan een ingrijpende gebeurtenis, zoals in het meaning making model van Park (2010) het geval is. 

Om deze zingevingsvraag verder uit te kunnen diepen combineer ik de kwantitatieve data van Schnell 

                                                           
11

 7% van de ondervraagde pelgrims gaf aan een zingevingscrisis te ervaren, tegenover 4 % op de gemiddelde 
bevolking. 
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en Pali (2013) met de kwalitatieve data van Eduoardo Chemin (2011) en Nancy Louise Frey (1998). 

Beiden spraken met pelgrims op de Camino.  

Frey (1998) stelt dat de innerlijke oriëntatie van pelgrims vaak gerelateerd is aan 

overgangsfasen in het leven, het kapot gaan van iets, het verlies van iets of iemand, of het ervaren 

van marginaliteit. Ze herkent bij veel pelgrims een transitie in de levenscyclus – van jeugd naar 

volwassenheid, via ‘midlife’ reflectiemomenten en crisissen, tot aan mensen die met pensioen zijn 

(Frey 1998).  

Chemin (2011) schrijft over de zoektocht naar healing die hij in de motieven van zijn 

respondenten ziet. Hij ontmoette net als Frey (1998) meerdere pelgrims voor wie het wandelen een 

externalisatie van innerlijke (mentale) kaders was. Zoals voormalig politieman Steve, die expliciet 

benoemt in een spiritueel vacuüm te zitten:  

 

So when I walked on the Camino in 2006, having being separated for four years and I’m still in a lot of 

pain... and I just thought it was the right thing to do. I was spiritually in a vacuum and in the years that 

I separated... I’ll try to put it more clearly actually: I had my own home, I had a wife, I had children, I 

had a job, and within one year, I had none of those things. My life was turned completely upside 

down. I had nothing familiar in my life at all, except my belief in Jesus Christ. (Chemin, 2011 p. 158). 

 

Steve’s zoektocht komt duidelijk naar voren in bovenstaand citaat. Steve’s baan bij de politie 

eindigde tegelijkertijd met zijn huwelijk. Hij verloor in korte tijd zowel zijn vrouw, kinderen, huis en 

baan. Hiermee verdwenen zekerheden in zijn bestaan die jarenlang een groot deel van zijn identiteit 

uitmaakten. Niet langer kan hij het doel nastreven om een liefdevolle echtgenoot en een zorgzame 

vader te zijn en met zijn baan is hij nog een derde belangrijk doel in zijn leven kwijtgeraakt. De 

gebeurtenissen vallen voor Steve niet te rijmen met zijn global meaning en hij is vier jaar na zijn 

scheiding nog altijd zoekende om zich hiertoe te leren verhouden. Steve moet voor zichzelf uitzoeken 

wie hij is zonder zijn vrouw, kinderen, huis en baan. De weg naar Santiago is voor Steve niet alleen 

een fysieke weg, maar ook een mentale weg om met de veranderingen in zijn leven om te gaan en 

zich weer meer verbonden met God te kunnen voelen. 

Het begrip healing is volgens Chemin lastig te omschrijven, maar wordt het op de route naar 

Santiago vooral gebruikt wanneer men het overwinnen van emotionele situaties bedoelt. Daarnaast 

kan healing een plaatsvervangende handeling kan zijn; er zijn pelgrims die de reis ondernemen ten 

bate van anderen (Chemin, 2011). Healing gaat niet alleen om het (opnieuw) vinden van jezelf zoals 

bij Steve, maar ook om het vinden van balans of het spiritueel opladen en het genezen van ziektes. 

Daarom beschouwt Chemin healing als een holistisch begrip van het zelf dat uit drie basiselementen 
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bestaat, die elkaar overlappen: “The body, the mind and the spirit” (Chemin, 2011 p. 178). Op deze 

holistische opvatting wordt later in hoofdstuk vijf verder ingegaan.  

Ontevredenheid over het huidige persoonlijke en professionele leven is een thema dat 

Chemin (2011) en Frey (1998) vaak aantroffen onder de pelgrims op de Camino. Zo waren er pelgrims 

die net hun relatie verbroken hadden en daarover twijfelden, of mensen als Guy die in het algemeen 

ontevreden waren over hun leven: “It’s this real dissatisfaction *with life+ which gives birth to the 

desire to start on the Camino.” (Frey, 1998 p. 34). Het is echter lang niet voor alle pelgrims duidelijk 

waarom ze zich op de Camino begeven. 

Pelgrims kunnen verschillende motieven tegelijk hebben, deze motieven hoeven elkaar niet 

uit te sluiten (Chemin, 2011; Frey, 1998). Ondanks deze twijfel en moeite met het verwoorden van 

hun motieven, gaf een meerderheid van de respondenten volgens Chemin (2011) blijk van een 

zekere calling naar de Camino. Hierbij gaat het volgens Chemin niet alleen om een religieuze roeping 

van buitenaf, maar ook om een zoektocht naar zelfverwerkelijking. Dat deze twijfels over het 

‘waarom’ en deze zelfverwerkelijking zich laten combineren wordt duidelijk uit het volgende citaat 

van Laura: 

 

I came perhaps because I’m looking to change direction. (…) and I think I don’t have that calling and I 

think I’m very taken by anyone who has the calling. I’m drawn to them like ...*laughs+, it doesn’t matter 

what their age or what they’re doing they are the people who catch my interest as much as the people 

who are laid back and maybe that’s why I’m doing it...somehow to look for a direction. (…) It’s obvious 

from what I’m saying that I must be looking for some transformation. If I keep saying I’m not getting it 

anywhere then I must be seeking it someway without consciously thinking...’( Chemin, 2011 pp. 162 - 

163) 

 

Laura geeft aan te denken dat ze een richting zoekt, maar ze weet het niet zeker. Chemin constateert 

in haar verhaal een doelloosheid die ze zelf niet zo goed kan omschrijven, maar die naar voren komt 

als ze probeert te omschrijven waarom ze zich aangetrokken voelt tot de roeping van andere mensen 

(Chemin, 2011). Laura laat zien dat pelgrims niet altijd vanuit een duidelijke zingevingsvraag hoeven 

te vertrekken, maar dat pelgrims zich ook gaandeweg bewust kunnen worden van een eventuele 

zoektocht. 

In de situatie van Laura valt wellicht een onbewust meaning making process te herkennen. 

Park (2010; 2017) schrijft dat meaning making processen ook automatisch en onbewust ingezet 

kunnen worden. Het is echter lastig hier een verdere koppeling tussen te maken, aangezien het 

meaning making model van Park (2010) expliciet gaat over zingevinsgprocessen na ingrijpende 
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gebeurtenissen. Het is niet duidelijk of er bij Laura sprake is van een ingrijpende gebeurtenis die haar 

tot het lopen van de pelgrimage heeft aangezet.  

Het citaat van Laura toont daarnaast hoe complex de motieven van pelgrims kunnen zijn. 

Motivaties kunnen meerdere lagen hebben, zijn niet altijd gepland of rationeel uitgedacht en kunnen 

veranderen gedurende de Camino (Chemin, 2011; Frey, 1998). Zo vertelde een pelgrim Frey: “I knew 

what I was fleeing from, not what I was seeking” (Frey, 1998 p. 45). Chemin ziet motivaties als 

onderbewuste impulsen die eenvoudiger te verklaren zijn als emotionele uitkomsten dan als het 

eindresultaat van rationele processen (Chemin, 2011). Vaak spraken zijn respondenten over 

onderbuikgevoelens en een zekere roeping, menselijke gevoelens die moeilijk te grijpen zijn. 

Daarnaast constateert Chemin dat zijn respondenten zich vaak pas bewust werden van hun eigen 

motivaties wanneer hij ze er naar vroeg. Dit bracht het risico met zich mee dat de pelgrims vanwege 

de interviews hun motivaties in een kader stopten dat voor henzelf eigenlijk niet klopte (Chemin, 

2011).  

4.3 Meanings made 
Paragraaf 4.2 geeft weer dat pelgrims hun pelgrimstocht zowel vanuit een bewuste als een 

onbewuste zoektocht naar zin kunnen ondernemen. Vanwege deze zoektocht zou het lopen van een 

pelgrimage wellicht als een meaning making process gezien kunnen worden. Hier moet bij benadrukt 

worden dat niet alle pelgrims vanuit een zoektocht na een ingrijpende gebeurtenis op pad zijn. Frey 

(1998) en Chemin (2011) troffen ook pelgrims die zich in een transitiemoment of overgangsfase 

binnen hun leven bevonden, zoals mensen die met pensioen gingen of van baan wisselden. Al deze 

mensen hadden een zekere zoektocht naar zin gemeen.  

 Om het ondernemen van een pelgrimage daadwerkelijk meaning-making potentieel te laten 

hebben, zou de ervaring van zingeving naarmate de pelgrimage vordert moeten toenemen en het 

ervaren van een zingevingscrisis moeten afnemen. Leverde het pelgrimeren de pelgrims die met een 

vraag naar clarification zijn vertrokken ook daadwerkelijk antwoorden op? Lukt het pelgrims om de 

wereld en het zelf anders te begrijpen, en doelen anders te formuleren? Zijn er meanings made?  

Uit het onderzoek van Schnell & Pali (2013) blijkt een significante toename in de ervaring van 

zin onder pelgrims gedurende de pelgrimage. Daarnaast constateren Schnell en Pali (2013) een 

afname in het aantal zingevingscrises gedurende de pelgrimage. De zingevingscrises die voor 

aanvang van de pelgrimage bestonden, bleken ten tijde van vragenlijst 2 en 3 niet langer aanwezig te 

zijn. Wel neemt het gevoel van zin na afloop van de pelgrimage langzaam af. Vier maanden na afloop 

van de pelgrimage wordt er echter nog steeds meer zin ervaren dan voor aanvang van de pelgrimage 

het geval was (Schnell & Pali, 2013). Bovendien blijken de ervaringen van een toename aan zin 

onafhankelijk van de motieven voor het ondernemen van een pelgrimage te zijn (Schnell & Pali, 
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2013). Ook voor de pelgrims die zich er niet van bewust waren met een zingevingsvraag te lopen 

heeft de pelgrimage een positieve uitwerking.  

Schnell en Pali (2013) concluderen dat de pelgrimage voor alle pelgrims, niet enkel voor hen 

die van te voren een zingevingscrisis ervoeren, een meaning-making potentieel kan hebben. Het 

blijkt dat de meerderheid van de pelgrims hun reis als transformerend heeft ervaren, onafhankelijk 

van hun motivatie.  

4.3.1 De uitdaging van de thuiskomst 

De pelgrimage bevat meaning-making potentieel volgens Schnell en Pali (2013). Hoe verhoudt dit 

zich tot de daling in de ervaring van zin die Schnell en Pali (2013) constateren in de data van 

thuisgekomen pelgrims? Schnell en Pali (2013) wijten dit zelf aan het feit dat de thuiskomst, de re-

integratie, na een pelgrimage niet eenvoudig is. Veel pelgrims komen moeilijkheden tegen in deze 

fase, aangezien zij als getransformeerde individuen terugkeren in omstandigheden die onveranderd 

zijn gebleven, waardoor ze nauwelijks in staat zijn om de ervaringen die ze gedurende de pelgrimage 

hadden te delen of te relateren (Schnell & Pali, 2013).  

Frey (1998) schrijft uitgebreid over de moeilijkheden die pelgrims ervaren bij thuiskomst van 

de pelgrimage. Het is volgens haar een onderbelicht onderdeel in de wetenschappelijke literatuur 

over pelgrimages. Volgens Frey kan het laatste deel van de pelgrimage zwaar zijn voor pelgrims die 

vanuit een zoektocht vertrokken zijn, maar nog niet de antwoorden gevonden hebben die ze 

hoopten te vinden (Frey 1998).  

Volgens Haab (1996) tonen pelgrims tegen het einde van de Camino twee verschillende 

neigingen. Sommigen proberen het einde van de tocht uit te stellen; ze beginnen langzamer te lopen 

en hebben moeite met de gedachte dat de reis bijna ten einde komt en hun terugkeer in het 

dagelijks leven nadert. Anderen kunnen nauwelijks wachten om te arriveren in Santiago en lopen 

alsmaar sneller. Frey (1998) stelt dan ook dat de veranderingen in het ritme van de pelgrims niet 

zozeer van doen hebben met de geografie van de tocht, maar des te meer met de innerlijke wereld 

van de pelgrims.  

 De transitie naar het dagelijks leven begint volgens Frey met het gevoel een toerist in 

Santiago te zijn, het verlies van het constante ritme van de dagelijkse beweging, het nemen van 

afscheid, de verwachting terug naar huis te keren waar de toekomst onzeker is (Frey, 1998). Het 

gevoel van teleurstelling is hierin volgens Frey een belangrijke psychologische factor: er is sprake van 

moeheid, tranen en rusteloosheid. Na gewend te zijn geraakt aan uren wandelen of fietsen per dag is 

het een shock voor het lichaam dat niet langer het dagelijkse ritme mag uitvoeren (Frey, 1998). De 

structuur van het leven op de Camino is verdwenen.  
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Deze destabiliserende effecten kunnen echter een helende werking hebben volgens Frey (1998). De 

terugreis en de terugkeer in het sociale leven thuis zijn volgens haar de test van iedere pelgrimage. 

Hier moeten de effecten van de pelgrimage, wanneer deze er zijn, ingebed worden in het dagelijks 

leven. ‘Is er iets veranderd?’ ‘Zal dat zo blijven?’ Verandering is de inherente uitkomst van een 

religieuze tocht die bevestigd moet worden in de thuissituatie (Frey, 1998). De thuiskomer is 

vertrouwd en vreemd tegelijk (Schutz, 1945). Veel pelgrims ondernemen de Camino op een 

breekpunt in hun leven, of omdat ze een keuze willen maken. Thuiskomst betekent voor hen dat ze 

de confrontatie aan moeten gaan met dat wat ze achter hebben gelaten – het stoppen met een 

baan, het herstellen van een relatie of het voortzetten van een rouwproces (Frey, 1998).  

De terugkomst speelt een belangrijke rol in het afsluiten van de ervaring. Pelgrims geven aan 

dat het gevoel te weten wie en wat belangrijk voor ze is een positief aankomstgevoel geeft (Frey, 

1998). Vervolgens moet de pelgrim wennen aan het normale leven. Sommige dingen zijn niet langer 

zo belangrijk als ze vroeger leken. De pelgrim moet het veelvoud aan indrukken van de pelgrimage 

terugbrengen tot een coherent narratief en tegelijkertijd de basis van een pelgrimage uitleggen aan 

zijn thuisomgeving (Frey, 1998). Dit stelt de pelgrim in staat zijn ervaringen te herinterpreteren, te 

verwerken en een narratief van zichzelf als pelgrim te creëren. Hierbij helpen de reacties van familie 

en vrienden de pelgrim om de Camino in context te plaatsen (Frey, 1998). De pelgrim heeft de 

Camino nodig om het dagelijks leven in perspectief te kunnen plaatsen, en moet terug in het 

dagelijks leven zijn om de Camino te kunnen waarderen (Frey, 1998).  

Ondanks de positieve aspecten van het navertellen geven veel pelgrims aan dat het 

onmogelijk is de ervaringen van de Camino op een dieper niveau over te brengen omdat niemand 

het echt begrijpt. Dit waargenomen gebrek aan begrip leidt tot gevoelens van isolatie, lange periodes 

van reflectie en soms tot het contact zoeken met anderen die de Camino meegemaakt hebben (Frey, 

1998). Daarnaast kunnen pelgrims zich verloren voelen nu de gele pijlen op de Camino hen niet 

langer de richting aangeven, zoals bij Wim:  

 

 (…) So I spent a few weeks *vacillating+ and then started writing. I discovered that the others had the 

same kind of hesitation. It took until the end of December before I received my first answers [he wrote 

the letters in early October 1994]. Two of them had been depressed for weeks after returning, others 

didn’t do much more than chopping wood for their fireplaces and ordering their dairy, one found me 

conchas *pilgrim’s shells+ at Finisterre in September and does not seem to find a way of sending them 

to me (Frey, 1998 p. 190) 

 

Het contrast tussen de Camino en zijn thuissituatie is voelbaar in de twijfel van Wim. Hij geeft aan 

zich af te vragen of de Camino wel echt was. Deze vraag leeft volgens Frey (1998) onder meer 
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teruggekeerde pelgrims. In plaats van opgenomen te worden in het alledaagse bevinden zij zich nog 

in een tussenfase – niet langer op de Camino maar ook nog niet volledig thuis. Ze gebruiken woorden 

als ‘somber’, ‘depressief’ en ‘moeilijk’ wanneer ze hun eerste periode thuis beschrijven. Frey (1998) 

voegt hier het woord ‘gestagneerd’ aan toe, dit karakteriseert de gevoelens die door 

onbeweeglijkheid ingegeven worden.  

Volgens Frey zijn er veel thuiskomers die zichzelf na een aanvankelijk makkelijke thuiskomst 

aantreffen in negatieve spiralen en een problematische maatschappij. Ze vrezen dat wat ze op de 

Camino dachten te hebben geleerd, verloren is (Frey, 1998). Het contrast tussen de flow van het 

leven op de Camino, de doelgerichtheid, de gezonde levensstijl en richting die de Camino de pelgrims 

bood kan op de lange termijn na thuiskomst gevoelens van mislukking oproepen wanneer blijkt dat 

het lastig is de ervaringen van de Camino naar het dagelijks leven te vertalen (Frey, 1998).  

Sommige pelgrims zoeken contact met anderen om hun ervaringen te delen, anderen 

proberen in stilte met de thuiskomst om te gaan. Zo ervoer Frey (1998) dat een deel van haar 

respondenten na thuiskomst niet meer reageerde op haar opvolg-pogingen. Frey spande zich 

vervolgens extra in om deze pelgrims te bereiken en zo uit te vinden of er een verband bestond 

tussen hun stilte en de impact van de Camino: “ (…)a Spanish man admitted that he did not wish to 

tarnish his images of the Camino through maintaining a correspondence with companions and thus 

kept silent.” (Frey, 1998 p. 191). Frey geeft aan dat ze ondanks herhaalde pogingen een aantal 

pelgrims nooit meer heeft kunnen bereiken. 

Bovenstaande informatie plaatst de data van Schnell en Pali (2013) in een andere context. Zij 

namen drie online vragenlijsten af: voor aanvang van de pelgrimage (N=85), een week na de 

pelgrimage (N=52) en vier maanden na de pelgrimage (N=47). Ondanks dat de door hun 

aangetoonde verbanden als significant overeind blijven met een verminderd aantal respondenten in 

de latere vragenlijsten, rijst de vraag naar de redenen waarom zoveel respondenten afgehaakt zijn. 

De meeste respondenten hebben na afloop van de eerste vragenlijst namelijk wel hun mailadres 

doorgegeven met de intentie vragenlijst 2 en 3 ook in te vullen. Afgaand de ervaringen van Frey 

(1998) is het goed mogelijk dat de afvallers binnen het onderzoek van Schnell en Pali (2013) zijn 

afgevallen omdat ze hun pelgrimstocht afbraken, de tocht hen niet de gewenste antwoorden gaf of 

ze na thuiskomst in een crisis belanden omdat ze de opgedane ervaringen niet in het dagelijks leven 

wisten te verwerken. Ervaringen die de onderzoeksresultaten wellicht wat zouden nuanceren. 

 Toch neemt deze kanttekening niet weg dat de pelgrimage zeker meaning making potentieel 

kan hebben. Het beeld dat Schnell en Pali (2013) schetsen is misschien iets te rooskleurig, maar dit 

neemt niet weg dat ook uit de kwalitatieve data van Frey (1998) en Chemin (2011) naar voren komt 

dat de pelgrimage een pelgrim kan helpen om het verleden te doorwerken en zich naar een nieuwe 

toekomst te bewegen. Ook al bevinden niet alle pelgrims zich vanwege een ingrijpende gebeurtenis 
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op een pelgrimsroute, de pelgrimage heeft voor vele pelgrims de werking van een meaning making 

process en leidt voor veel pelgrims tot meanings made. Sommige pelgrims vertrekken bewust vanuit 

een zoektocht of vraag op pelgrimage, voor anderen is deze zingevingsvraag onbewust.  

In het citaat hieronder is te zien dat de pelgrimage deze pelgrim in het bijzonder heeft 

geholpen zichzelf meer te accepteren en van zichzelf te houden, en open te staan voor nieuwe 

ideeën en patronen.  

 

To compare the pilgrimage with other travels, I think the main difference is that the pilgrimage 

changed me as a person, made me more confident, made me accept and love myself more and open 

me up to new ideas and patterns. It was an inner and outer way. Other travels are mostly outer 

ways,… to educate yourself, see new things, culture, people, environment. But I’ve never heard of 

anybody saying: ‘I’m going on three weeks holiday to search for something more, to answer some 

questions’- as you do as a pilgrim’ (Frey, 1998 p. 27). 

 

4.4 Conclusie 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat pelgrims zich tegenwoordig steeds meer uit ‘spirituele 

motieven’ op de Camino begeven (Amaro et al,. 2018; Oviedo et  al., 2014; Schnell & Pali, 2013; 

Chemin, 2011; Frey, 1998). Al blijft de precieze inhoudt van deze ‘spirituele motieven’ vaag, wel lijkt 

er in deze motieven een existentiële zoektocht naar voren te komen. Deze zoektocht wordt 

onderschreven door de kwalitatieve data van Frey (1998) en Chemin (2011). Ook uit de data van 

Schnell en Pali (2013) komt naar voren dat veel pelgrims de pelgrimage vanuit een 

zingevingszoektocht ondernemen. Deze zoektocht blijkt in sommige gevallen zelfs expliciet 

gerelateerd te zijn aan een zingevingscrisis.  

Het ondernemen van een pelgrimage zou vanwege bovenstaande uitkomsten als een 

meaning making process gezien kunnen worden. Al loopt niet iedere pelgrim de Camino nadat zich 

een ingrijpende gebeurtenis heeft voorgedaan, wel is in de motieven en verslagen van pelgrims vaak 

een persoonlijke zoektocht te herkennen. Voor sommige pelgrims was het pelgrimeren een bewuste 

poging om na het ervaren van distress, bijvoorbeeld na een ingrijpende gebeurtenis, weer zin in het 

leven te vinden. Voor andere pelgrims bleek de pelgrimage meer weg te hebben van een onbewuste 

zoektocht die zich vaak later uitte. Ondanks dat de terugkeer naar het dagelijks leven voor pelgrims 

erg lastig kan zijn, geven veel pelgrims na afloop van de pelgrimage aan nieuwe betekenissen te 

hebben gevonden: Meanings Made.  

Uit de onderzoeken van Schnell en Pali (2013), Chemin (2011) en Frey (1998) komt naar 

voren dat pelgrims gedurende de pelgrimage meer zin gaan ervaren. Verschillende pelgrims 

rapporteren dat ze antwoorden hebben gevonden, zichzelf beter hebben leren kennen en een 
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toename aan zin ervoeren tijdens en na het lopen van een pelgrimage (Schnell & Pali, 2011; Chemin, 

2013; Frey, 1998). Ook bij pelgrims die aanvankelijk niet met zingevingsmotieven vertrokken blijkt de 

pelgrimage een toename in het ervaren van zin te kunnen bewerkstelligen (Frey, 1998; Chemin, 

2011; Schnell & Pali, 2013). Ook bleken eventuele zingevinsgcrises gedurende het pelgrimeren af te 

nemen (Schnell & Pali, 2013).  

Niet alle pelgrims bevinden zich vanwege een zingevingscrisis of ingrijpende gebeurtenis op 

de pelgrimsroute. Veel pelgrims lijken onbewust een meaning making process te doorgaan. Ze 

worden zich er gedurende de tocht, of naderhand, van bewust dat de tocht hen antwoorden gegeven 

heeft. Er lijken naast ingrijpende gebeurtenissen meerdere zingevingsgerelateerde motieven te 

bestaan die een meaning making process in gang kunnen zetten. Hier zou echter meer onderzoek 

naar gedaan moeten worden.  
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5. De rol van belichaamde zin- en betekenisgeving binnen pelgrimages 

In het vorige hoofdstuk werd behandeld welke rol meaning making heeft binnen pelgrimages. Er 

werd geconcludeerd dat de pelgrimage voor pelgrims kan werken als zowel een bewust als onbewust 

meaning making process dat vaak leidt tot meanings made. In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke 

rol belichaamde zin- en betekenisgeving binnen pelgrimages speelt. Hiervoor worden de data van 

Chemin (2011) en Frey (1998) geanalyseerd op de vijf niveaus van belichaamde zin- en 

betekenisgeving zoals beschreven door Johnson (2007). Vervolgens zullen de aspecten van 

zinervaring die Alma en Smaling (2010) onderscheiden hieraan gekoppeld worden om tot een meer 

complete indruk van de rol van belichaamde zin- en betekenisgeving te komen.  

 

5.1 De keuze voor een fysieke tocht 

In de verschillende pelgrimsverslagen die Frey (1998) en Chemin (2011) optekenden is een interactie 

tussen lichaam, geest, de omgeving en andere mensen zichtbaar. Uit de verhalen van de door Frey 

ondervraagde pelgrims komt naar voren dat de reis meer betekenisvol wordt door de beweging, het 

contact met natuurlijke landschappen en het contact met mensen onderweg. Deze relatie tussen 

lichaam en geest komt naar voren in volgende citaat van Frey: 

 

The body also serves as an important conduit for knowledge as pilgrims learn to listen to or read their 

bodies through new sensations and pains and the development of muscles and endurance. It is 

commonly believed among pilgrims that the body somaticizes its physic problems, compelling the 

pilgrim to slow down and possibly attend to conditions of both mind and body. (…) Others suggest that 

many physical pains relate to personal problems (Frey, 1998 p. 113). 

 

Bovenstaand citaat van Frey (1998) sluit aan bij Chemins (2011) holistische benadering van healing 

die ik in het vorige hoofdstuk al kort aanstipte. Een holistische opvatting van healing komt ook naar 

voren uit het citaat van Bryan, een pelgrim die lijdt aan een hersentumor en de Jacobsroute fietsend 

aflegt in de hoop zijn eigen lichaam en geest beter te begrijpen om zo de symptomen wat te 

verzachten:  

 

I’m here because I want to heal myself because the medical world is focused on one specific area of 

the body whereas with Yoga and the way I look at things you have to treat an illness, a disease in a 

holistic manner. So, like I do a lot of soul searching and I swear to God since I left St. Jean Pied–de–

Port...I don’t think I cried so much in...you know, since I was a teenager. Because I’m on a bicycle and 

you’re alone with your thoughts while you’re on the bike it’s just that sort of outpouring (…) the 

Camino is sort of like...trying to find out what I did in my past that I need to deal with and let go. Just 
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coming to terms with it all and accepting it but looking forward as well because with the Camino 

you’re always moving forward, do you know what I mean? Because with the Camino you’re always 

looking forward, you’re not looking back (Chemin, 2011 p. 190). 

 

Bryan benoemt hier expliciet dat hij zich op de Camino bevindt omdat hij van mening is dat ziektes 

op een holistische wijze behandeld moeten worden, waarbij de genezing zich niet enkel op een 

specifiek onderdeel van het lichaam richt. Door zich gedurende de Camino van emotionele belast te 

ontdoen hoopt hij daar ook lichamelijke de effecten van te merken. Bryan benoemt het alleen zijn 

met zijn eigen gedachten, dat inherent is aan een pelgrimstocht. Nu Bryan zijn gedachten niet langer 

uit de weg kan gaan, heeft hij tijd om stil te staan bij zaken uit zijn verleden en kan hij daarmee 

proberen in het reine te komen, om daarmee een toekomst te vinden. Uit de laatste zin van het 

citaat blijkt dat voor Bryan het almaar vooruit gaan, het reizen naar een bestemming, ook een 

symbolische betekenis krijgt.  

Dat pelgrims bewust ook voor het fysieke element van de pelgrimage kiezen blijkt ook uit het 

verhaal van Tony, een atletische man die de Camino voor de tweede keer liep toen Chemin (2011) 

hem interviewde. Hij spreekt over hoe het fysieke aspect centraal staat en hoe belangrijk dit was met 

betrekking tot healing voor hem: 

 

The physical aspect to me is...I’ve always enjoyed the challenge and the physical aspects....the physical 

challenges are a pleasure to me. Although my feet hurt, my legs hurt I never feel...I never ever, on my 

last Camino and on this one, felt like I wanted to stop. Never, ever...I enjoy the challenge and the 

beauty... the beauty always overcomes the pain. (Chemin, 2011 p. 196) 

 

De fysieke uitdaging is voor veel pelgrims bewust onderdeel van hun reis. Voor velen is niet Santiago 

als eindbestemming het doel van de tocht, maar de lange fysieke en interne (spirituele, persoonlijke, 

religieuze) reis er naar toe. De door Chemin (2011) en Frey (1998) ondervraagde pelgrims kiezen er 

immers voor om deze afstand te voet of per fiets af te leggen, in plaats van de reis eenvoudiger via 

een bus of auto te volbrengen. De fysieke reis heeft een betekenis, een meerwaarde voor hen. 

Volgens Frey (1998) is het een middel tot transformatie.  

Deze vermenging van de fysieke en de interne reis blijkt ook uit het volgende citaat van een 

jonge Duitse pelgrim: “In the experience of walking, each step is a thought. You can’t escape 

yourself” (Frey, 1998 p. 72). De reis betekent voor veel wandelaars en fietsers zowel een innerlijke als 

uitwendige reis. Het wandelen en fietsen geeft de pelgrims een mogelijkheid om te ontsnappen aan 

het drukke dagelijks leven, zich verbonden te voelen met pelgrims uit het verleden, zich op zinvolle 
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wijze te verbinden met zichzelf, met anderen, met het landschap om hen heen en om hun lichaam te 

voelen en alle zintuigen te gebruiken (Frey, 1998).  

Voordat ik de rol van lichamelijkheid op meerdere niveaus ga toelichten, wil ik eerst 

benadrukken dat bovenstaande niet betekent dat het lopen van de Camino door iedereen als een 

transformerende ervaring gezien wordt. Voor sommige pelgrims is de tocht naar Santiago een 

actieve vrijetijdsbesteding. Zo zei een van de respondenten van Chemin het volgende: 

 

 (…) I wanted to do something, you know, I just wanted to do something interesting to kind of fill the 

summer. I wanted to do something outdoorsy because I like the outdoors, I’m quite sporty and that 

kind of stuff...it was a challenge, you know, I’m quite competitive so it was kind of... (…) so it certainly 

wasn’t like a big thing, I didn’t go to have a big revelation moment and decided to be a monk, do you 

know what I mean? So I came back and ended up doing quite a similar thing as I did before so it wasn’t 

a transformative type of experience at all” (Chemin, 2011 p. 235) 

 

Bovenstaande pelgrim geeft aan de pelgrimstocht vooral vanwege het actieve element te hebben 

ondernomen. Hij zag de pelgrimage als een manier om zichzelf fysiek uit te dagen en zag de 

pelgrimage daarbij niet als ‘a big thing’. 

Schnell en Pali (2013) constateerden dat atletische en culturele motieven, in tegenstelling tot 

religieuze motivatie en in mindere mate ook spirituele motivatie, niet gerelateerd zijn aan een 

toewijding tot verticale zelftranscendentie. Pelgrims die vanuit atletische motieven lopen, zoals de 

pelgrim hierboven, blijken over het algemeen gekarakteriseerd te worden door een lage 

zelftranscendentie, zowel verticaal als horizontaal, en weinig interesse in welzijn en verwantschap 

(Schnell & Pali, 2013). Hun ervaring van zin blijkt eveneens laag. Verticale zelftranscendentie wordt 

door Schnell en Pali (2013) ingevuld als religiositeit en spiritualiteit. Horizontale zelftranscendentie 

zien zij als sociaal engagement, eenheid met de natuur, zelfkennis, gezondheid en generativiteit. 

Schnell en Pali (2013) interpreteren het ondernemen van een pelgrimage vanwege atletische 

redenen daarom als een poging om met een (verborgen) existentieel vacuüm om te gaan, door 

middel van een extreme fysieke uitdaging. Of de pelgrimage voor deze specifieke groep ook tot een 

toename aan de ervaring van zin heeft geleid wordt helaas niet duidelijk uit het artikel van Schnell en 

Pali (2013).  

 

5.2 Belichaamde betekenisgeving binnen de pelgrimage 

In paragraaf 5.1 is uiteen gezet dat pelgrims soms bewust voor een fysieke reis kiezen om een 

innerlijke transformatie door te maken. In het hierop volgende deel van dit hoofdstuk worden de 

data van Frey (1998) en Chemin (2011) geanalyseerd op de vijf niveaus van belichaamde zin- en 
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betekenisgeving van Johnson (2007). Zo wordt onderzocht op welke manier er sprake is van 

belichaamde zin- en betekenisgeving.  

Zoals Johnson (2007) al schreef zijn de verschillende niveaus van belichaamde 

betekenisgeving allen onderling met elkaar verbonden. Ook in de pelgrimage spelen alle aspecten 

van belichaamde zin- en betekenisgeving mee en ook hier zijn deze aspecten niet los van elkaar te 

denken. Toch worden hier een aantal karakteristieken van de pelgrimage uitgelicht en aan een aantal 

niveaus gekoppeld, om de lezer duidelijk te maken op welke verschillende manieren belichaamde 

zin- betekenisgeving een rol speelt binnen de pelgrimage.  

Dat belichaamde betekenisgeving op het niveau van het lichaam als biologisch organisme 

(Johnson, 2007) een belangrijke rol speelt binnen het pelgrimeren is voor de hand liggend. Zonder dit 

vleselijke lichaam zou het voor pelgrims onmogelijk zijn om zich op een pelgrimsroute te begeven. 

Het zou onmogelijk zijn om te lopen, fietsen, te ervaren, et cetera. Toch is het belangrijk om hier 

even stil te staan bij het lichaam als biologisch organisme, aangezien de pelgrimage er op 

verschillende manieren aan bijdraagt dat pelgrims meer stil staan bij hun lichaam.  

Pelgrims worden zich tijdens een pelgrimage meer bewust van hun lichaam en dat brengt ons 

bij het niveau van het fenomenologische lichaam (Johnson, 2007). Het lichaam zoals we het leven en 

ervaren. We kunnen ons lichaam enkel waarnemen via het lichaam zelf (Johnson, 2007). En deze 

waarnemingen, de ervaringen van ons bewegende lichaam, gevoelens en emoties krijgen gedurende 

de pelgrimage vaak meer nadruk dan in het leven van alledag. We leren ons gehele zelf beter kennen 

door middel van het pelgrimeren, zoals zal blijken uit de volgende karakteristieken. 

 

5.2.1 Pijn en uitputting 

Een fysieke tocht als de pelgrimage kent lichamelijke uitdagingen als pijn en uitputting. Voor de 

eerder geciteerde pelgrims Bryan en Tony lijkt het fysieke aspect van de pelgrimage een directe 

verbinding te hebben met hun mentale staat. Juist het lopen of fietsen in relatieve stilte met zware 

bepakking en alle ongemakken die daarbij horen, helpen hen om in gedachten stil te staan bij en na 

te denken over het leven. Het is een uitdaging die zowel fysiek als mentaal is, waarvan Tony heel 

treffend zegt: “the beauty always overcomes the pain.” (Chemin, 2011 p. 196) 

 Het is juist door de uitdaging van het lichaam dat er een innerlijke transformatie kan 

ontstaan bij veel pelgrims. De pijn en de moeheid zijn deel van de uitdaging die overwonnen moet 

worden. Pelgrims testen hun lichaam om te kunnen voelen dat hun lichaam toereikend is. Volgens 

Frey (1998) leidt het overwinnen van pijn, wanneer het aanvankelijk onmogelijk leek om door te 

zetten, tot een gevoel van prestatie en tevredenheid, een betere kennis van en respect voor het 

eigen lichaam en het gevoel te leven. Pelgrims voelen zich gesterkt door de fysieke uitdaging, het 
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verliezen van gewicht en het sterker worden verhoogt het moreel (Frey, 1998). Blaren worden hierbij 

als metafoor voor het leven gezien. Zo vertelt een pelgrim aan Frey:  

 

Life has given me many other things to enjoy, and I can’t stop when something doesn’t work. It’s like 

the Camino: if you get blisters, you cure them and go on. The Camino continues. You can leave it if you 

get blisters, but you will always regret it. Suffering makes us more human, if we fight to overcome it 

and don’t accept it. Blisters of the Camino are the problems of life. To continue walking despite blisters 

produces both pain and joy (Frey, 1998 p. 112). 

 

Bovenstaand citaat toont de samenhang tussen de fysieke en innerlijke reis. De fysieke uitdaging 

helpt pelgrims bewust te worden van hun lichaam en helpt hen zichzelf beter te begrijpen en te 

ontwikkelen. De fysieke en innerlijke reis zijn met elkaar verbonden en niet los van elkaar te denken. 

Dit fysieke aspect van de pelgrimage heeft ook een uitwerking op een ander niveau van belichaamde 

betekenisgeving: het sociale lichaam.  

 

5.2.2 De gemeenschap 

Het niveau van het sociale lichaam gaat over onze intersubjectieve relaties en over coördinaties van 

ervaringen (Johnson, 2007). De ervaring van pijn speelt volgens Frey (1998) een cruciale rol in het 

ontstaan van solidariteit tussen pelgrims onderling, en tussen pelgrims en de hospitaleros die hen 

onderweg ontvangen. De gedeelde pijn zorgt er zelfs voor dat fysiek contact tussen de mensen is 

toegestaan in de vorm van massages (Frey, 1998). Het delen van ervaringen, ook zonder dit te 

benoemen, komt nog op een andere manier naar voren, zoals blijkt uit het volgende citaat van een 

pelgrim. Hij voelt een verbondenheid met zijn medepelgrims omdat hij een zekere 

gemeenschappelijkheid tussen alle pelgrims ziet. Allen zijn op een zekere manier gewond, allen zijn 

op een zekere manier eenzaam, ieder heeft een verhaal te vertellen. De pelgrims voelen deze 

gemeenschappelijkheid ook zonder dat iedere pelgrim afzonderlijk zijn persoonlijke verhaal deelt.  

 

I do enjoy the company of fellow pilgrims and sometimes ask myself why. I think we’re a society of 

solitaries. Couples are the exception rather than the rule; all of us know what it is to be alone, whether 

by choice or necessity, and – this is true, I find, especially my French pilgrim friends – we’ve all been 

wounded … the walking wounded. Everyone, as you get to know them, has a story to tell. (Frey, 1998 

p. 45).  

 

Volgens Johnson (2007) zijn we wie we zijn enkel door de anderen en dankzij onze capaciteit om te 

kunnen communiceren met deze anderen. Dit is zichtbaar in het volgende citaat van Bicky uit 

Engeland: 
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I wanted to prove I could do things on my own (…) and it’s often the case you know that I feel like a 

little rib of Bert and I wanted to get away from it I actually wanted to go on my own, to be a complete 

human being again, and be loved for myself and that was a very important...maybe it was a 

challenge... (Chemin, 2011 p. 233) 

 

Voor Bickey ging de tocht naar Santiago om het herbevestigen van zichzelf als onafhankelijk persoon. 

In haar ervaring speelt het sociale lichaam een net zo grote rol als haar lichaam als biologisch object. 

Het voltooien van de pelgrimage met haar eigen zware backpack op haar rug, terwijl ze in staat was 

om te communiceren met anderen en aardig gevonden te worden om wie ze is, was een zeer 

belangrijk onderdeel van de reis. 

Het vormen van vriendschappen, wandelgroepen en fietspartners snijdt dwars door 

indelingen als gender, leeftijd, sociale klasse, nationaliteit en huwelijkse status heen. Het zijn van een 

pelgrim maakt dat je onderdeel uitmaakt van een grotere community (Frey, 1998).  Daarom is het 

sociale element volgens Frey (1998) van vitaal belang voor degenen die zich op de Camino begeven. 

 Naast dit sociale lichaam speelt in dit grotere gemeenschapsgevoel nog een ander niveau van 

belichaamde zin- en betekenisgeving mee: het culturele lichaam (Johnson, 2007). Pelgrims maken 

deel uit van een eeuwenoude traditie waarin bepaalde gebruiken, rituelen en vormen van interactie 

ieder afzonderlijk lichaam en lichamelijke interactie overstijgen (Frey, 1998). Het lopen van een 

pelgrimage is niet zomaar een wandeling, de pelgrim loopt dezelfde route als duizenden pelgrims dit 

in de honderden jaren voor hem hebben gedaan. Het idee om op deze manier door middel van 

lichamelijke acties verbonden te zijn met het verleden, met een gemeenschap van mensen, spreekt 

veel pelgrims aan. Angela, een pelgrim geïnterviewd door Frey werd zelfs emotioneel toen ze over dit 

aspect van de pelgrimage sprak: “It was something I was very aware of… walking in footsteps and 

wanting to… Who was I doing it for? Everyone who couldn’t do it, who’d died or couldn’t. I did it for 

them…” (Frey, 1998 p. 44). 

 

5.2.3 Het ritme, het landschap en de eenzaamheid van de pelgrimage 

Het ritme van het pelgrimeren wijkt af van de ritmes in het dagelijks leven. In het dagelijks leven zijn 

we volgens Frey (1998) routines gewend die gebaseerd zijn op vergaderingen, afspraken, lessen en 

het haasten van de ene plaats naar de andere plaats. Het ritme van de pelgrimage daarentegen is 

langzamer en eentoniger. Dag na dag nemen de kilometers die de pelgrim van Santiago scheiden af. 

Pelgrims bewegen in alsmaar westelijke richting van dorp naar dorp door het platteland. In de 

ochtend volgen ze hun lange schaduw en ze eindigen de dag met het ondergaan van de zon (Frey, 

1998). Sommige pelgrims laten hun beweging door deze nieuwe ritmes leiden: ze stoppen 
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bijvoorbeeld om te rusten wanneer ze honger hebben, lopen totdat ze moe zijn of ze beginnen hun 

dag vroeg om zo de hitte te ontlopen. Volgens Frey (1998) raken pelgrims meer gesynchroniseerd 

met hun lichaam, dit komt ook naar voren uit onderstaand citaat: 

 

From the perspective of many pilgrims, new rhythms are related to slowing down, appreciating the 

minute and particular, learning to rely on senses other than those of sight, wanting to feel themselves 

connected to the road and the natural landscapes, and taking what comes (Frey, 1998 p. 86). 

 

Ritmes brengen ons naast de niveaus van het lichaam als biologisch organisme en het niveau van het 

fenomenologische lichaam ook bij een ander niveau; te weten het ecologische lichaam (Johnson, 

2007). Dit benadrukt nog maar eens hoe alle aspecten van lichamelijkheid niet los van elkaar staan, 

maar met elkaar verweven zijn. Doordat de pelgrims zich in een rustiger tempo door het landschap 

bewegen, bevinden ze zich echt ergens, wat volgens Frey (1998) direct te relateren is aan een 

groeiend bewustzijn van de zintuigen. Wanneer pelgrims lopen is het mogelijk om de verschillende 

grassprieten te zien en de stenen in de weg te voelen. Details zijn levendig en de zintuigen zijn 

verscherpt (Frey, 1998). In het volgende citaat van een pelgrim is deze interactie tussen lichaam en 

omgeving zichtbaar: 

 

The scenery changes constantly, with every step. Underfoot, I feel a different combination of pebbles and 

rocks each time my foot hits the ground. Not only do I never step in the same place twice, but I never feel 

the same kind of surface twice. (Frey, 1998 p. 75).  

 

Het ervaren van de natuur, de omgeving die de pelgrims omringt, speelt een belangrijke rol. Volgens 

Oviedo et al. (2014) maakt het aanwezig zijn in de natuur het pelgrims mogelijk om een dieper gevoel 

van verbinding met zichzelf te voelen. Natuur kan volgens hen gezien worden als hulp bij het her-

routeren van het zelf. De natuur is een dimensie waarin het persoonlijke zelf in zijn meest ongerepte 

vorm kan worden geleefd en gered kan worden van vervreemding (Oviedo et al., 2014). Op deze 

manier heeft de interactie tussen lichaam en omgeving ook een positieve uitwerking op de geest. 

Lichaam, geest en omgeving zijn voortdurend met elkaar in interactie.  

Volgens Frey (1998) is de uiterlijke activiteit van het wandelen of fietsen verstrengeld met de 

innerlijke groei van de pelgrims. Het ritme van de pelgrimage speelt hierin een belangrijke rol. Het 

relatieve gebrek aan stimuli leidt ertoe dat de pelgrim zijn aandacht op zijn innerlijke processen richt. 

Conflicten die voorheen genegeerd konden worden dankzij de drukte van alledag treden nu naar 

voren (Schnell & Pali, 2013).  
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Tegelijkertijd beïnvloedt het gebrek aan stimuli de staat van bewustzijn, evenals het wandelritme. 

Volgens D’Aquili, Laughlin and McManus (1979) ondersteunt de zich herhalende beweging de 

synchronisatie van perceptie, cognitie en actie, waarmee ervaringen van transcendentie gefaciliteerd 

worden, zoals: ervaringen van verlies van het zelf, tijd en ruimte, ervaringen van eenheid, een 

verhoogde alertheid, plotselinge inzichten en openbaringen. Daarom zou lopen in stilte bevorderlijk 

zijn voor zelfonderzoek of voor meer onbewuste vormen van herschikking van prioriteiten; het geeft 

toegang tot andere manieren van zijn en het kijken naar de wereld, en kan als gevolg daarvan 

resulteren in de verwerving van nieuwe zinsbetekenissen, in verheldering en een verandering van 

perspectief (D’Aquili, Laughlin & McManus, 1979; Schnell & Pali, 2013). Ook Erick Scherder (2016) 

bevestigd dat wandelen goed is voor de cognitie en een ontstressende werking heeft.  

Pelgrims gaan de fysieke weg van avontuur en eenzaamheid om hun innerlijke weg te vinden 

en lijken daarbij een sterk gevoel van het hier en nu te ervaren (Frey, 1998). Zo zei een pelgrim: 

“There is no destination to which I am rushing. There is only this earth that I touch in so many ways” 

(Frey, 1998 p. 73). Met deze nieuwe ervaring van tijd en omgeving worden de oude rituelen die het 

leven thuis structureren afgebroken. Pelgrims ervaren vaak een gevoel van vrijheid op de Camino 

(Frey, 1998). 

Binnen het pelgrimeren spelen alle vijf de niveaus van belichaamde zin- en betekenisgeving 

een rol. Deze vijf niveaus zijn in verschillende aspecten van de pelgrimage terug te herkennen.  

 

5.3 Belichaamde zin- en betekenisgeving en zinervaringen 

In paragraaf 5.2 is beschreven op welke wijze de niveaus van belichaamde zin- en betekenisgeving 

binnen de pelgrimage naar voren komen. Om te expliciteren hoe deze niveaus uiteindelijk bijdragen 

aan een ervaring van zin worden de niveaus van belichaamde zin- en betekenisgeving gekoppeld aan  

de zingevingservaringen zoals omschreven door Alma en Smaling (2010).  

De fysieke uitdaging van de pelgrimage voor het lichaam als biologisch organisme kan een 

innerlijke transformatie bewerkstelligen bij pelgrims. Het overwinnen van deze uitdaging kan leiden 

tot een gevoel van prestatie en tevredenheid, betere kennis van en respect voor het eigen lichaam 

en het gevoel te leven (Frey, 1998). De betere kennis en respect voor het eigen lichaam die als gevolg 

van deze fysieke uitdaging kunnen ontstaan zijn in verband te brengen met het niveau van het 

fenomenologisch lichaam. In het bovenstaande komt vooral het ervaringsaspect waardevolheid sterk 

naar voren. Het overwinnen van deze uitdaging lijkt pelgrims een gevoel van zelfrespect of 

zelfwaardering te geven. In sommige gevallen wilden pelgrims zich bevestigen voor zichzelf en naar 

anderen, zoals bleek uit het citaat van Bickey. Ook zelfcompassie, het accepteren van de pijn en de 

moeheid die het pelgrimeren met zich meebrengt speelt een rol binnen waardevolheid.  
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Deze zelfcompassie, het accepteren van pijn, zwakheden en onvolkomenheden kan volgens Alma en 

Smaling (2010) leiden tot verbondenheid met anderen. In dit verbonden zijn met anderen speelt niet 

alleen waardevolheid, maar ook het ervaringsaspect verbondenheid een rol. Verbondenheid kan in 

verband gebracht worden met het niveau van het sociale lichaam. Pelgrims ervaren een sterke 

verbondenheid met elkaar. Zelfs wanneer men niet naar elkaar uitspreekt waarom men pelgrimeert, 

bestaat er het sterke gevoel dat iets de pelgrims bindt (Frey, 1998). Ook erkenning speelt hierbij een 

belangrijke rol, zoals uit het citaat van Laura bleek.  

Het niveau van het culturele lichaam is zowel aan verbondenheid als aan het ervaringsaspect 

transcendentie te koppelen. Pelgrims bevinden zich op een eeuwenoude weg, lopen waar mensen al 

eeuwen voor hen liepen. Ze zijn onderdeel van een traditie, van rituelen en gebruiken die ieder 

afzonderlijk lichaam overstijgen (Frey, 1998). Dit overstijgt het alledaagse, het bekende. De 

pelgrimage in zijn geheel staat voor veel pelgrims in het teken van het ontsnappen aan het 

alledaagse, juist omdat ze de afstand tot het dagelijks leven nodig hebben om zich te bezinnen. 

Transcendentie is ook terug te vinden in het ritme van het lopen. De rust waarmee pelgrims 

door de landschappen trekken, maakt dat ze hun omgeving, de omringende natuur, veel bewuster 

meemaken (Frey, 1998; Oviedo et al. 2014). De natuur helpt pelgrims te heroriënteren en zich 

bewuster te worden van de omgeving die hen omringd (Frey, 1998). Daarnaast beïnvloedt het gebrek 

aan stimuli, de herhalende beweging volgens D’Aquili et al. (1979) de status van het bewustzijn van 

pelgrims, met gevoelens van transcendentie tot gevolg. Hierbij kunnen ervaringen van verlies van het 

zelf, tijd en ruimte voorkomen, alsmede het verkrijgen van plotselinge inzichten (D’Aquili, Laughlin 

and McManus (1979). Hier spelen minstens de niveaus van het lichaam als biologisch organisme, het 

fenomenologische lichaam en het lichaam als ecologisch object een rol. Het lopen in stilte is 

bevorderlijk voor zelfonderzoek en herschikking van prioriteiten. Dit kan resulteren in het verwerven 

van nieuwe zinsbetekenissen, in verheldering en een verandering van perspectief (D’Aquili, Laughlin 

& McManus, 1979; Schnell & Pali, 2013). Kijkend naar de ervaringsaspecten van Alma en Smaling 

(2010) zou dit kunnen leiden tot nieuwe inzichten wat betreft de samenhang van gebeurtenissen in 

het leven, het nadenken over nieuwe doelen in het leven (doelgerichtheid) en een toenemend gevoel 

van competentie.  

Uit de poging de zinervaringsaspecten aan de vijf niveaus van belichaamde zin- en 

betekenisgeving te koppelen komt naar voren hoe de verschillende niveaus van belichaamde zin- en 

betekenisgeving door elkaar lopen en met elkaar in verband staan. Het is eigenlijk niet mogelijk ze los 

van elkaar te denken. Toch heb ik geprobeerd ze in deze paragraaf uit elkaar te halen, om duidelijk te 

kunnen maken op welke manier al deze niveaus een rol spelen binnen het creëren van zinervaringen. 

De koppeling tussen de vijf niveaus van belichaamde zin- en betekenisgeving aan de 
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zinervaringsaspecten hierboven is niet uitputtend. Het is bedoeld om de lezer een indruk te geven 

van de manier waarop deze niveaus een rol spelen bij het creëren van een zinervaring.  

Hierboven zijn de vijf verschillende niveaus van belichaamde zin- en betekenisgeving binnen 

de pelgrimage gekoppeld aan zeven van de negen zinervaringsaspecten van Alma en Smaling (2010). 

De laatste twee aspecten, motiverende werking en welbevinden, worden volgens Alma en Smaling 

(2010) vaak ervaren wanneer de eerdere zeven ervaringsaspecten aanwezig zijn. Ze zijn op te vatten 

als een resultaat van de andere aspecten die er aan voorafgaan. Deze twee aspecten lijken op basis 

van de huidige informatie niet te koppelen aan de niveaus van belichaamde zin- en betekenisgeving 

binnen de pelgrimage. In sommige van de geciteerde pelgrimsverslagen is te lezen dat de pelgrims 

gemotiveerd zijn de pelgrimage af te maken, ondanks alle tegenslagen. Maar hier kan niet uit 

afgeleid worden dat dit de pelgrims ook motiveert om bij thuiskomst hun eigen leven vorm te geven. 

Nader onderzoek zou hier verheldering kunnen brengen. Hetzelfde gaat op voor het aspect 

welbevinden, ook dit komt te weinig expliciet naar voren in de pelgrimsverslagen om te mogen 

concluderen dat pelgrims tevredenheid en voldoening voelen met hun eigen leven.  

 

5.4 Conclusie 

De lichamelijkheid van de pelgrim speelt een grote rol binnen het pelgrimeren. Uit de data van Frey 

(1998) en Chemin (2011) blijkt dat veel pelgrims bewust voor het fysieke element van de pelgrimage 

kiezen. Sommige pelgrims benoemen hierbij expliciet dat ze deze fysieke tocht ondernemen om een 

innerlijke transformatie te bewerkstelligen. Zij onderschrijven net als Chemin (2011) een holistische 

opvatting van healing.  

In de activiteit van het pelgrimeren zijn de vijf niveaus van belichaamde zin- en 

betekenisgeving te herkennen. Deze vijf niveaus zijn aan zeven van de negen zinervaringspecten van 

Alma en Smaling (2010) gekoppeld om te tonen hoe deze niveaus van belichaamde zin- en 

betekenisgeving binnen de pelgrimage daadwerkelijk tot een ervaring van zin bijdragen.  

Het lichaam als biologisch organisme maakt de fysieke tocht mogelijk. De fysieke uitdagingen 

kunnen voor een gevoel van prestatie en tevredenheid, betere kennis van en respect voor het eigen 

lichaam, en het gevoel te leven zorgen. Deze ervaringen passen binnen de ervaringsaspecten 

waardevolheid en erkenning. Naast het niveau van het lichaam als biologisch organisme is ook het 

niveau van het fenomenologisch lichaam te koppelen aan waardevolheid. Door middel van de fysieke 

uitdagingen verkrijgen de pelgrims betere kennis en meer respect voor hun eigen lichaam, het 

lichaam wordt op een andere manier ervaren. Zelfcompassie, het accepteren van de pijn en de 

moeheid die het pelgrimeren met zich meebrengt spelen hierin een belangrijke rol. Hierin kunnen 

pelgrims zich verbonden voelen met elkaar. 
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Het ervaringsaspect verbondenheid kan gekoppeld worden aan het niveau van het sociale lichaam. 

Volgens Frey (1998) zorgen de gedeelde pijn en uitputting voor solidariteit onder pelgrims. De 

pelgrims zijn onderdeel van een community, de vriendschappen, wandelgroepen en fietspartners 

snijden door indelingen als gender, leeftijd, sociale klasse, nationaliteit en huwelijkse status heen. De 

Camino bindt de pelgrims. Het ervaringsaspect erkenning is ook in dit niveau van het sociale lichaam 

terug te herkennen. Sommige pelgrims bespreken expliciet hoe belangrijk het voor ze is dat ze 

gedurende de Camino in staat blijken zelf vriendschappen te sluiten.  

 Het niveau van het culturele lichaam valt zowel aan verbondenheid als aan het 

ervaringsaspect transcendentie te koppelen. Pelgrims zijn door het ondernemen van een pelgrimage 

onderdeel van een traditie, van rituelen en gebruiken die ieder afzonderlijk lichaam overstijgen (Frey, 

1998). Dit overstijgt het alledaagse, het bekende.  

Transcendentie kan daarnaast ook gekoppeld worden aan het niveau van het ecologisch 

lichaam, het niveau van het fenomenologisch lichaam en het niveau van het lichaam als biologisch 

object. Het ritme van het lopen maakt het mogelijk dat pelgrims hun omgeving bewuster meemaken 

(Frey, 1998; Oviedo et al. 2014). De natuur helpt pelgrims te heroriënteren en zich bewuster te 

worden van de omgeving die hen omringd (Frey, 1998). D’Aquili et al. (1979) benoemen expliciet dat 

het gebrek aan stimuli en de herhalende beweging van het lopen de status van het bewustzijn van 

pelgrims verhogen, met gevoelens van transcendentie tot gevolg. Hierin is ook het lichaam als 

biologisch organisme en het fenomenologische lichaam weer terug te herkennen. Daarnaast is het 

lopen in stilte volgens hen  bevorderlijk voor zelfonderzoek en herschikking van prioriteiten, wat kan 

resulteren in het verwerven van nieuwe zinsbetekenissen, in verheldering en een verandering van 

perspectief (D’Aquili, Laughlin & McManus, 1979; Schnell & Pali, 2013). Kijkend naar de 

ervaringsaspecten van Alma en Smaling (2010) zou dit kunnen leiden tot nieuwe inzichten van 

betreft de samenhang van gebeurtenissen in het leven, het nadenken over nieuwe doelen in het 

leven (doelgerichtheid) en een toenemend gevoel van competentie.  

De aspecten motiverende werking en welbevinden bleken op basis van de beschikbare 

informatie niet te koppelen aan de ervaringen. Er is nader onderzoek nodig om te kunnen 

constateren of deze twee zinervaringsaspecten binnen het pelgrimeren een rol spelen en of 

belichaamde zin- en betekenisgeving daar een rol in kunnen spelen. De overige zeven 

zinervaringspecten van Alma en Smaling (2010) bleken wel te relateren aan ervaringen van pelgrims. 

Daarnaast waren ze te koppelen aan Johnsons (2007) vijf niveaus van belichaamde zin- en 

betekenisgeving. De vijf niveaus van belichaamde zin- en betekenisgeving zorgen in de activiteit van 

het pelgrimeren daadwerkelijk voor zinervaringen.  
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6. Conclusie en discussie 

 

6.1 Conclusie: beantwoording van de onderzoeksvraag 

Dit onderzoek had als doel om een brug te slaan tussen de filosofische theorieën over zingevende 

lichamelijkheid en de meer cognitieve theorieën over zingeving uit de psychologie, met als 

onderzoeksvraag:  

 

Welke rol speelt lichamelijkheid binnen zingevingsprocessen bij pelgrimage?  

 

Met behulp van de theorieën van Merleau-Ponty (2009), Van den Bossche (2010) en Johnson (2007) 

werd geconcludeerd dat zingevingsprocessen geen op zichzelf staande cognitieve processen zijn. Zin- 

en betekenisgeving ontstaat door een voortdurend heen en weer bewegen tussen onszelf en de ons 

omringende werkelijkheid. Onze lichamelijke capaciteiten zoals de perceptuele capaciteiten, 

motorische functies, houding, expressie en de mogelijkheid om emoties en verlangens te ervaren 

spelen hierin een belangrijke rol (Johnson, 2007). Johnson onderscheidt hierin vijf niveaus van 

belichaamde zin- en betekenisgeving.  

Met behulp van het meaning making model van Park (2010) werd onderzocht hoe het 

zingevingsproces na een ingrijpende gebeurtenis bestaat uit een relatie tussen global meaning en 

situational meaning, waarbij meaning making processes uiteindelijk tot meanings made kunnen 

leiden. De negen zinervaringsaspecten van Alma en Smaling (2010) hielpen vervolgens te definiëren 

wat een ervaring van zin in het leven behelst.  

Door het meaning making model van Park (2010) vervolgens naast de pelgrimage te leggen 

werd onderzocht welke rol meaning making binnen pelgrimage speelt. Hieruit kwam naar voren dat 

de pelgrimage voor veel pelgrims als een meaning making process kan fungeren. Uit onderzoek van 

Schnell en Pali (2011) blijkt dat er onder mensen die voornemens zijn een pelgrimstocht te starten 

een significant hoger aantal zingevingscrises bestaat. Ook bleek dat de meeste pelgrims vanuit een 

behoefte aan opheldering aan een pelgrimage beginnen (Schnell & Pali, 2011). Uit hetzelfde 

onderzoek blijkt dat de zingevingscrises die voor aanvang van de pelgrimage gerapporteerd werden 

gedurende de pelgrimage zijn verdwenen. Tevens komt er uit de data een toename van de ervaring 

van zin naar voren. Deze toename van de ervaring van zin geldt ook voor pelgrims die niet vanuit een 

behoefte aan opheldering zijn gaan lopen (Schnell & Pali, 2011). Uit bovenstaande kan afgeleid 

worden dat pelgrims gedurende de pelgrimage tot meanings made kunnen komen. Aangezien er uit 

de resultaten van Schnell en Pali (2011) ook een toename in de ervaring van zin te zien is bij pelgrims 

die niet vanuit een zingevingsvraag vertrokken, lijkt de pelgrimage naast een bewust meaning 
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making process ook als onbewust meaning making process te kunnen dienen. Wel moet hierbij 

vermeld worden dat niet alle pelgrims naar aanleiding van een ingrijpende gebeurtenis tot het lopen 

van een pelgrimage besloten. Er lijken dus verschillende zingevinggerelateerde motivaties te bestaan 

die aan kunnen zetten tot een meaning making process, nader onderzoek naar de oorzaak van 

zingevingscrises en de manier waarop deze weggenomen kunnen worden zou hierin duidelijkheid 

kunnen bieden. 

 Uit de verslagen van pelgrims aan Frey (1998) en Chemin (2011) komt naar voren dat het 

fysieke aspect van de pelgrimage bijdraagt aan de innerlijke transformatie van pelgrims. Beide 

aspecten blijken met elkaar verbonden te zijn en niet los van elkaar gezien te kunnen worden. Aan de 

hand van de niveaus van belichaamde zin- en betekenisgeving van Johnson (2007) werd de rol van 

belichaamde zin- en betekenisgeving binnen de pelgrimage geanalyseerd. Hieruit bleek dat alle vijf 

de niveaus een rol spelen binnen de pelgrimage, en onderling met elkaar verbonden zijn in 

verschillende kenmerkende aspecten van het pelgrimeren. 

 Tot slot zijn vijf niveaus van belichaamde zin- en betekenisgeving naast de negen 

ervaringsaspecten van Alma en Smaling (2010) gelegd om te onderzoeken of de vijf niveaus van 

belichaamde zin- en betekenisgeving die binnen de pelgrimage voorkomen ook daadwerkelijk tot een 

ervaring van zin leiden. De niveaus van belichaamde zin- en betekenisgeving bleken in verband te 

kunnen worden gebracht met zeven van de negen aspecten. Belichaamde zin- en betekenisgeving 

kan binnen de pelgrimage op zijn minst tot ervaringen van doelgerichtheid, samenhang, 

waardevolheid, verbondenheid, transcendentie, competentie en erkenning leiden. Of dit vervolgens 

ook leidt tot een motiverende werking en een gevoel van welbevinden kon binnen dit onderzoek niet 

aangetoond worden, daar is nader onderzoek voor nodig.  

Concluderend blijkt uit het relateren van het meaning making model van Park (2010) aan het 

onderzoek van Schnell en Pali (2011) en de pelgrimsverhalen van Frey (1998) en Chemin (2011), dat 

de pelgrimage kan fungeren als een meaning making proces. Het kan voor pelgrims leiden tot 

meanings made. Uit analyse van de data van Frey (1998) en Chemin (2011), met behulp van de 

theorie van Johnson (2007) en Alma en Smaling (2010), komt naar voren dat belichaamde zin- en 

betekenisgeving binnen dit meaning making process van de pelgrimage een belangrijke rol speelt. 

Zowel het niveau van het lichaam als biologisch organisme, als het niveau van het fenomenologisch 

lichaam, het niveau van het sociale lichaam, het niveau van het ecologische lichaam en het niveau 

van het culturele lichaam zijn hierin te herkennen. Deze vijf niveaus van belichaamde zin- en 

betekenisgeving zijn te relateren aan zeven van de negen ervaringsaspecten die volgens Alma en 

Smaling (2010) behoren tot een ervaring van zin. Belichaamde zin- en betekenisgeving kan binnen de 

pelgrimage als meaning making process leiden tot ervaringen van doelgerichtheid, samenhang, 

waardevolheid, verbondenheid, transcendentie, competentie en erkenning. De rol van lichamelijkheid 
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binnen zingevingsprocessen bij pelgrimages kan daarom als volgt worden omschreven: allereerst 

maakt de lichamelijkheid van de pelgrim het mogelijk om de pelgrimage fysiek te ondernemen. 

Daarnaast maakt de lichamelijkheid het pelgrims mogelijk om te communiceren en verbinden met 

medepelgrims, om te verbinden met zichzelf, om te verbinden met de natuur waar de pelgrim 

doorheen trekt en tot slot om te verbinden met het verleden en de toekomst.  

 

6.2 Discussie 

In de inleiding van dit onderzoek schreef ik over de groeiende populariteit van de pelgrimage. Ik 

vroeg me daarbij af wat de motivatie, achtergrond en ervaringen van pelgrims tegenwoordig zijn. 

Verschillende auteurs (Frey, 1998; Post in de Volkskrant van 29-08-2017, Chemin, 2011) schreven dat 

de pelgrimage te maken heeft met een zekere zoektocht. Ik was benieuwd of deze zoektocht te 

maken kon hebben met zingeving. Daarnaast vroeg ik mij af of het fysieke aspect van het 

pelgrimeren in deze zoektocht een rol speelt, en zo ja, welke rol dat is.  

 Uit de bestaande kwantitatieve onderzoeken naar de motivaties van pelgrims viel op te 

maken dat pelgrims tegenwoordig vanuit een veelvoud aan redenen pelgrimeren, waarvan religieuze 

redenen niet langer de voornaamste zijn (Amaro et al., 2018; Fernandes et al., 2012; Oviedo et al., 

2014; Schnell & Pali, 2013; de la Torre et al., 2012). Pelgrims beschikten bijvoorbeeld over ‘spirituele 

motieven’, ‘religieuze motieven’ of pelgrimeerden vanuit een ‘zoektocht naar verheldering’. Het 

bleek echter lastig om uit deze onderzoeken op te maken of deze motivaties van pelgrims te maken 

hadden met zingeving. Aan de hand van de items die Oviedo et al. (2014) en Amaro et al. (2018) 

onder spiritual growth en spiritual motiviations schaarden, leek er een existentiële zoektocht in de 

spirituele motieven te kunnen schuilen, maar dit was niet met zekerheid te constateren. Door middel 

van de kwalitatieve data van Frey (1998) en Chemin (2011) probeerde ik de motivaties van pelgrims 

verder te verkennen op deze existentiële zoektocht. Het artikel over de relatie tussen zingeving en 

pelgrimage van Schnell en Pali (2013) was hierbij behulpzaam. Uit deze data kwam naar voren dat de 

pelgrimage een positief effect op zingeving kan hebben. Aankomende pelgrims bleken significant 

vaker een zingevingscrisis te ervaren en deze crises bleken gedurende de pelgrimage af te nemen. 

Daarnaast rapporteerden pelgrims een toegenomen gevoel van zingeving. Ook in de data van Frey 

(1998) en Chemin (2011) waren ervaringen van zin te ontdekken, die met behulp van de 

zinervaringsaspecten van Alma en Smaling (2010) te duiden waren. Het meaning making model van 

Park (2010) hielp zingeving als een proces te begrijpen en daarmee de functie van de pelgrimage 

binnen het proces van zingeving te verduidelijken. De filosofische theorieën van Merleau-Ponty 

(2009), Van den Bossche (2010)  en Johnson (207) beschreven dat zingeving een belichaamd proces is 

en dat het lichaam een actieve rol binnen dit proces heeft. Deze belichaamde zin- en betekenisgeving 
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bestaat volgens Johnson (2007) uit minsten vijf niveaus die allen met elkaar samenhangen. Met 

behulp van deze vijf niveaus was het mogelijk aan de hand van de data van Frey (1998) en Chemin 

(2011) te illustreren op welke manier lichamelijkheid een rol speelde binnen zingevingsprocessen bij 

pelgrimage. De lichamelijkheid van de pelgrim maakt het mogelijk om de pelgrimage fysiek te 

ondernemen, om met medepelgrims te communiceren en te verbinden, om te verbinden met 

zichzelf, om te verbinden met de natuur en om te verbinden met het verleden en de toekomst. 

 Met dit onderzoek hoopte ik meer kennis te genereren over de rol van lichamelijkheid 

binnen zingevingsprocessen. Doel daarbij was het slaan van een brug slaan tussen filosofische 

theorieën over lichamelijkheid en psychologische zingevingstheorieën. Door het koppelen van vooral 

de theorie van Johnson (2007) met de theorieën van Park (2010) en Alma en Smaling (2010), is 

inzichtelijk gemaakt dat lichamelijkheid binnen zingevingsprocessen bij pelgrimage een belangrijke 

en veelzijdige rol speelt. Mijn vermoeden is dat deze koppeling tussen zingeving en lichamelijkheid, 

of om in de woorden van Johnson (2007) te spreken ‘belichaamde zin- en betekenisgeving, ook 

binnen andere zingevingsprocessen een rol speelt. Dit is echter een hypothese die buiten de 

reikwijdte van dit onderzoek valt, dit verdient mijns inziens nader onderzoek. Daarom hoop ik dat dit 

onderzoek aanzet tot nadere analyse van en discussie over de rol van lichamelijkheid bij zingeving. Ik 

hoop met het concrete voorbeeld van de rol van lichamelijkheid binnen zingevingsprocessen bij 

pelgrimage voor bewustwording te hebben gezorgd. Bewustwording voor de rol die lichamelijkheid 

bij innerlijke zoektochten kan spelen, welke rol lichamelijkheid bij zingeving en daarmee 

samenhangend het geestelijk welzijn van mensen kan spelen. Hierbij hoop ik dat professionals die 

werken in de (geestelijke) gezondheidszorg meer oog krijgen voor de bijdrage die lichamelijkheid aan 

zingeving kan hebben, en mensen vanuit een meer holistische kijk benaderen.  

 

6.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Het meaning making model van Park (2010) gaat specifiek over zingevingsprocessen na ingrijpende 

gebeurtenissen. Een aantal van de door Frey (1998) en Chemin (2011) ondervraagde pelgrims bleek 

na een ingrijpende gebeurtenis onderweg te zijn, maar dit leek niet voor alle pelgrims op te gaan. 

Sommige pelgrims waren zich ervan bewust dat ze zich op een kantelpunt in hun leven bevonden, 

anderen benoemden recreatieve of sportieve redenen en merkten achteraf dat de pelgrimage meer 

voor hen had betekend dan verwacht. Het is van toegevoegde waarde voor de wetenschap om de 

motieven van pelgrims door middel van kwalitatief onderzoek verder te bestuderen en te koppelen 

aan hun ervaring van zingeving voor en na de pelgrimage. Op basis daarvan kan wellicht onderzocht 

worden of zingevingsprocessen zoals omschreven door Park (2010) zich ook voordoen zonder dat er 
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een ingrijpende gebeurtenis heeft plaats gevonden. Zo kan onderzocht worden of er nog andere 

aanleidingen zijn voor een meaning making process. 

Daarnaast zou meer kwalitatief onderzoek naar pelgrims en zingeving de wetenschap 

verrijken. Het artikel van Schnell & Pali (2013) levert interessante resultaten over de relatie tussen 

zingeving en pelgrimsmotieven. Doordat het artikel gebaseerd is op een vragenlijst met gesloten 

vragen blijft echter onduidelijk wat de respondenten verstonden onder bijvoorbeeld ‘een zoektocht 

naar verheldering’ of ‘spirituele motieven’. Deze onduidelijkheid over de strekking van bepaalde 

motieven geldt voor veel kwantitatieve data over de motieven van pelgrims. In een vervolg 

onderzoek naar de relatie tussen de motieven van pelgrims en zingeving zou daarnaast ook gekeken 

kunnen worden naar de ervaringen van zin die pelgrims benoemen; wat houdt een toename in de 

ervaring van zin in voor hen? Hier valt wellicht een koppeling te maken met de zinervaringsaspecten 

van Alma en Smaling (2010).  

De kwalitatieve data die ik tot nu toe kon vinden betrof pelgrims op de Camino. Dit geeft een 

eenzijdige blik op de rol van lichamelijkheid binnen zingevingsprocessen bij pelgrimages. Het is 

immers mogelijk dat pelgrims die zich op andere pelgrimsroutes bevinden hier andere ervaringen 

mee hebben dan degenen die zich op de Camino bevinden. Daarom zou ik lezers willen uitnodigen 

kwalitatief onderzoek naar pelgrims op andere pelgrimsroutes te doen, om zo te onderzoeken of de 

conclusies die binnen dit onderzoek getrokken zijn over de rol van lichamelijkheid binnen 

zingevingsprocessen bij pelgrimage ook binnen andere pelgrimstochten overeind blijven.   
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