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Een onderzoek naar ‘nieuwe pelgrims’ 

 

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

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

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

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

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

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

2004 als medewerker van de katholieke vredesbeweging Pax Christi naar het 

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

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

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

trum in Bethlehem. 

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

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

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

vonden er ook ontmoetingen plaats met Israëlische en Palestijnse vredesacti-

visten. De pelgrimsgeschiedenis van de internationale Pax Christi-beweging 

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

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

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

werden afgelegd.1  

                                                           

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

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

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

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

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

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

verzoenen van vijanden verschillende opgaven zijn, die in elkaars verlengde liggen. Zie: M. BECKER: 



24 Onderweg met een missie 

Camino Cahier 1 – 2017 

De directe aanleiding om van ‘pelgrimeren met een missie’ in Israël en 

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

schiedenis van de kerkelijke vredesbeweging, ten dele uit een geloofsdocument 

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

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

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

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

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

oog voor de situatie ter plaatse:  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

worden.  

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Glenn Bowman op pelgrimslocaties in het Heilige Land, bijgeleerd.  

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

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

logische verwarring en het daarom uitsluitend zou willen toepassen op religieuze 

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

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

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

toeristen, maar omgekeerd ook daar als vernieuwende religieuze verschijnselen 

uit kunnen opduiken. 

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

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

kenmerken:5 

 

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

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

zien. 

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

één van ‘partijgangers’.  

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

waarbinnen men zich reflecterend en normatief kan oriënteren en die naar 

meerdere kanten openstaat. 

                                                           

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

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

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

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

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

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

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

in ritueel opzicht.  

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

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

stellen en veranderen.  

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

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

zijn en ook geen politieke toeristen. 

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

zo mogelijk een vervolg aan te geven.6 

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

ties’. 

 

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

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

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

mensenrechtenactivisten te willen ontmoeten en heb met hen en Israëlische 

activisten een Palestijnse boerenfamilie geholpen olijven te plukken in hun half 

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

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

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

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

onderling over vertrouwde en wankelende theologische denkbeelden die betrek-

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

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

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

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

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

Bergrede aan de oevers van het Meer van Genesareth.7 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Nations (foto: Gied ten Berge, december 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

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

ben ik tot de volgende concluderende samenvatting gekomen: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en koesterde toen een postzegelverzameling van Israël. Een andere deelnemer 

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

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

komend uit het zuiden, enzovoorts. 

 

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

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

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

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

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

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

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

worden, omdat ze in hun meerzijdige ontmoetingen gaandeweg zelf ontdekten 

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

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

komt dat in geweldssituaties slachtoffers daders kunnen worden en omgekeerd. 

De meervoudige ontmoetingen met Palestijnen, Joodse en Arabische Israëliërs 

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

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

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

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

een welkom alternatief voor die toeristische gidsen of religieuze propagandisten 

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

                                                           

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

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

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

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

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

een tiener door soldaten.9 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Verschillende deelnemers wezen de laatste avond op het bijzondere van die 

groepservaring. Niet vanwege het zomaar gezellige reisgezelschap, maar omdat 

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

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

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

vorm van pelgrimeren.  

 

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

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

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

het Centrum voor Palestijnse Bevrijdingstheologie Sabeel12, gaf de mogelijkheid 

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

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

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

                                                           

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

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

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

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

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

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

januari 2017). 
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muur’ vóór deze kribbe op kerstavond werd weg gehaald.13 Een van de predi-

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

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

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

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

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

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

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

‘verdiept’. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mogen blijven.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

normen en frames’. 

 

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

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

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

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

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

noodzaak om binnen de bevolking van het huidige Israël scherper onderscheid 

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

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

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

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

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

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

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

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

Land.18  

 

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

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

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

                                                           

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

textuele, theologische zin verstaan kunnen worden.19 

 

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

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

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

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

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

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

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

spreksavonden en kerkelijke vieringen organiseren, kerkleiders en politici bena-

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

SIVMO.20 

 

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

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

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

zie!’ iets te verscherpen.  

 

Coda 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

praktische theologie post gevat (Dingemans).22  

 

                                                           

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

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

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