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1. Ter opening 
 

In dit cahier wil ik het fascinerende proces van de ontmoeting van wandel- 
en pelgrimage-cultuur nader verkennen. Centraal staat daarbij de actuele 
situatie in Nederland. Maar ondanks die inzet op het heden past een korte 
historiografische notitie bij wijze van opening. 

Vanaf 1980 startten we vanuit Heerlen met het systematisch en 
interdisciplinair bestuderen van het fenomeen bedevaart.1 Vanaf het begin 
had dat project een Nederlandse focus. We richtten ons aanvankelijk op 
bekende bedevaartsoorden in ons land zoals Wittem, maar ook op plaatsen, 
vaak mariale oorden, waarheen traditioneel vele Nederlanders gingen zoals 
Banneux en Lourdes. Later toen ik vanuit Heerlen naar het Meertens 
Instituut was gegaan mondde de aandacht voor Nederlandse bedevaart uit 
in het grote documentatieproject ‘Bedevaartplaatsen in Nederland’ (BiN) 
dat in drie dikke delen en een index deel verscheen in 1997-2000/20042 en 
later nog een draagbare versie kende3. Daarnaast deed ik ook, steeds weer 
met anderen, onderzoek naar pelgrimage en dan met name naar de camino, 
de bekende pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Ik gebruikte 
daarvoor vooral pelgrimsverslagen4, een bevoorrechte ingang voor 
pelgrimageonderzoek die nog steeds vruchtbaar is5.  

 
1 Van de vele publicaties vanuit dit programma noem ik er slechts een uit de 
beginperiode en van de afsluiting: M. VAN UDEN & P. POST (red.): Christelijke 
bedevaarten. Op weg naar heil en heling (Nijmegen 1988); P. POST & J. PIEPER & M. VAN 
UDEN: The modern pilgrim. Multidisciplinary explorations of Christian pilgrimage (= 
Liturgia condenda 8) (Leuven 1998). 
2 P.J. MARGRY & CH. CASPERS: Bedevaartplaatsen in Nederland (Hilversum/Amsterdam 
1997-2000) 3 delen. Plus in 2004 deel 4: Addenda – Index - Bijlagen. 
3 P.J. MARGRY & CH. CASPERS: 101 bedevaartplaatsen in Nederland (Amsterdam 2008).  
4 P. POST: ‘Pelgrimsverslagen: verkenning van een genre’, in Jaarboek voor Liturgie-
onderzoek 8 (1992) 285-332; P. POST: ‘Pelgrims tussen traditie en moderniteit. Een 
verkenning van hedendaagse pelgrimsverslagen’, in J. PIEPER, P. POST & M. VAN 
UDEN (red.): Bedevaart en pelgrimage. Tussen traditie en moderniteit (= UTP-Katernen 
16) (Baarn 1994) 7-37; P. POST: ‘The modern pilgrim: a study of contemporary 
pilgrim’s accounts’, in Ethnologia Europaea 24,2 (1994)[1995] 85-100; P. POST: Ch. 9: 
The modern pilgrim. A study of contemporary pilgrims’ accounts, in POST, PIEPER 
& VAN UDEN: The modern pilgrim, 221-242. 
5 Vgl. S. VAN DER BEEK: New pilgrim stories. Narratives, identities, authenticity (= diss. 
Tilburg University 2018) [op komst: uitgave in Ritual Studies Monographs series 
Carolina Academic Press]; IDEM: ‘Pilgrim writers in dialogue’, in I.S. MCINTOSH, E. 
MOORE QUIN & V. KEELY (eds.): Pilgrimage in practice. Narration, reclamation and 
healing (= Cabi Religious Tourism and Pilgrimage series) (Wallingford/Boston 
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Omslag M. VAN UDEN & P. POST (red.): Christelijke bedevaarten. Op weg naar heil en heling 

(Nijmegen 1988) 
 

In al deze studies en projecten werd impliciet, maar ook expliciet, een 
onderscheid gemaakt tussen bedevaart en pelgrimage. Heel kort door de 
bocht gesteld zagen we een bedevaart, Duits Wallfahrt, als een regionale of 
nationale bedetocht naar een heilige plaats, collectief, in groepsverband 
doorgaans, met een sterk accent op het devotioneel samenzijn en vieren in 
het devotionele centrum. Bekende prototypen van bedevaartsoorden zijn 
internationaal Lourdes en Fátima en meer regionaal grensoverschrijdend 
Beauraing, Banneux, Kevelaer, Scherpenheuvel, maar ook recenter 
Medjugorje. Een pelgrimage, Pilgerfahrt, is een veel langere tocht naar een 
heilig oord, meer individueel ondernomen met een sterk accent op de weg, 
de reis ernaartoe. Voorbeelden zijn hier het al genoemde Santiago de 

 

2018) 46-59; S. VAN DER BEEK, P. POST & M. KEMPS-SNIJDERS: ‘Creating a corpus of 
pilgrim narratives: Experiences and perspectives from the PILNAR project’, in J. 
ODIJK & A. VAN HESSEN (eds.): CLARIN in the Low Countries (London 2017) 371-378 
DOI: https://doi.org/10.5334/bbi.31. 
https://www.ubiquitypress.com/site/chapters/10.5334/bbi.31/ book: DOI: 
https://doi.org/10.5334/bbi. License: CC-BY 4.0 (gezien april 2021). 

https://www.ubiquitypress.com/site/chapters/10.5334/bbi.31/
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Compostela, Rome, Jeruzalem. Twee ‘klassieke’ artikelen uit 1986/1987 
behandelen dat onderscheid bedevaart – pelgrimage begripsmatig.6 

In 2000 publiceerde ik het boek Het wonder van Dokkum waarin ik 
vanuit een opmerkelijk ‘genezingswonder’ in de zomer van 1990 te Dokkum 
probeerde een schets te geven van het krachtenveld van toe-eigenings- en 
betekenisverleningsprocessen in een Nederlandse bedevaartplaats aan de 
vooravond van het nieuwe millennium.7 Vijf jaar later organiseerde ik 
samen met Ko Schuurmans van het bisdom Haarlem (nu 
Haarlem/Amsterdam) een symposium in Heiloo over de toekomst van 
Nederlandse regionale bedevaartplaatsen. Naast Heiloo, kwamen daar ook 
Wittem en Dokkum aan de orde. De bijdragen werden in 2006 in een bundel 
gepubliceerd.8 

 

 
Omslag P. POST & K. SCHUURMANS (red.): Op bedevaart in Nederland. Betekenis en toekomst van 

de regionale bedevaart (= Meander 8) (Kampen 2006) 

 
6 P. BERBÉE: ‘”Bedevaart” en “pelgrimstocht” in Nederland. Over oude termen en 
nieuwe methoden in bedevaartonderzoek’, in N. LETTINCK & J. VAN MOLLENBROEK 
(red.): In de schaduw van de eeuwigheid. Tien studies over religie en samenleving in 
laatmiddeleeuwse Nederland aangeboden aan prof.dr. A.H. Bredero (Utrecht) 1986) 167-
199; IDEM: ‘Zur Klärung von Sprache und Sache in der Wallfahrtsforschung. 
Begriffsgeschichtlicher Beitrag zur Diskussion’, in Bayerische Blätter für Volkskunde 
14 (1987) 65-82.  
7 P. POST: Het wonder van Dokkum. Verkenningen van populair religieus ritueel (Nijmegen 
2000). 
8 P. POST & K. SCHUURMANS (red.): Op bedevaart in Nederland. Betekenis en toekomst van 
de regionale bedevaart (= Meander 8) (Kampen 2006). 
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Nu valt me achteraf na al die jaren sinds de start van studie naar 

Nederlandse bedevaart op hoe we nu in een geheel andere situatie terecht 
zijn gekomen. Een situatie die, zo blijkt na lezing van het genoemde 
symposiumverslag uit 2006, maar zeer ten dele werd voorzien. Destijds 
werd gesproken over (en gehoopt op?) nieuwe impulsen voor een pastorale 
aantrekkingskracht van bedevaartplaatsen. Na 15 jaar moeten we 
constateren dat de trend die toen al duidelijk zichtbaar was doorzette in een 
ongenadig tempo: het grote parkeerterrein van Wittem is al lang niet meer 
gevuld met bussen die bedevaartgangers aanvoeren uit het hele land, Heiloo 
trekt niet massaal katholieken uit het land aan, de treinen rijden het speciale 
bedevaartperron bij de bedevaartkapel daar al vele jaren voorbij, in Dokkum 
zoekt men naarstig naar wegen het verhaal van Bonifatius en de tastbare 
infrastructuur daarbij opnieuw in de cultuur te verankeren. Dat laatste blijkt 
een moeilijke opgave en men verkent inmiddels mogelijkheden van 
herbestemming van de kerk in het centrum want openhouden is geen optie. 
Terugkijkend blijkt vooral pater Henk Erinkveld van Wittem de situatie en 
de toekomst destijds op het symposium goed te hebben ingeschat. Hij sprak 
in Heiloo van de omslag van de aantrekkingskracht van ‘de’ heilige naar die 
van ‘het’ heilige.9 Daarmee preludeerde hij vanuit de situatie van het 
toeristisch ingestelde Zuid-Limburg op de opmerkelijke omslag van de 
positie van traditionele regionale bedevaartplaatsen in Nederland. Heel kort 
gezegd zien we een omslag van bedevaart naar pelgrimage. Dat is een 
veelzeggende verandering die beslist meer is dan een semantische. Ik 
signaleer een opmerkelijke beweging die ik in dit Camino Cahier verder 
handen en voeten zal proberen te geven. Het is een onverwachte beweging 
waardoor traditionele bedevaartplaatsen toch weer aantrekkingskracht 
krijgen. Het is ook een beweging die niet of nauwelijks verbonden is met 
inspanningen vanuit die bedevaartplaatsen zelf. Ik durf te stellen dat alle 
pastorale strategieën die op genoemd symposium aan de orde kwamen geen 
enkele rol van betekenis hebben gespeeld in de actuele belangstelling voor 
bedevaartplaatsen in ons land. Onverwacht klopt men van buiten aan op de 
deur van het bedevaartsoord. Voor een belangrijk deel overkomt het ze.  

Ik vat het beeld nu al kort samen. De laatste circa 25/30 jaar, vanaf de 
jaren ’90 van de vorige eeuw met een versnelling in de laatste circa vijf jaar, 
is in de context van een sterk oplevende wandelcultuur de pelgrimage een 
profiel of mal geworden dat sterk is opgekomen en grote 
aantrekkingskracht heeft. Onmiskenbaar is de populariteit van de camino 

 
9 H. ERINKVELD: ‘Van vindplaats van de ‘de’ heilige naar zoekplaats naar ‘het’ heilige. 
Een eeuw lang bedevaarttraditie in Wittem’, Ibidem 83-93. 



9 

POST: Kruisende wegen (Camino Cahier 5, 2021) 

hier een sterke impuls en katalysator geweest zoals we zullen aantonen. 
Pelgrimage werd ook in eigen land een label waarmee wandelroutes werden 
aangeduid, uitgezet en aangeprezen. Het waren ‘routes met een plus’ 
waarbij die ‘plus’ staat voor aandacht voor cultuur, natuur, maar vooral ook 
voor bezinning en ontmoeting. Via die omweg van de opkomst van 
Nederlandse pelgrimages kwam men ook weer uit bij allerlei bestaande, en 
vaak dus gemarginaliseerde of ook ronduit vergeten Nederlandse 
bedevaartoorden. Die plekken werden nu weer opgenomen in het netwerk 
van wandelroutes en pelgrimspaden, nu als pleisterplaatsen op nieuw 
uitgevonden pelgrimspaden. Soms is het een kwestie van de deuren 
openstellen, stempels uitdelen, soms ontwikkelt een ‘oude’ bedevaartplaats 
zich tot een waar pelgrimsoord, zoals ‘pelgrimsoord Wittem’ onder de 
bezielende inspiratie en coördinatie van de al genoemde pater Erinkveld. En 
soms gaan religieuze instituties vooral op lokaal niveau (parochies, 
gemeenten) verder: ze pakken de pastoraal-missionaire draad in de context 
van deze nieuwe pelgrimsroutes weer op zoals bij Wegen met zegen in de 
Overbetuwe (zie onder in ons panorama van nieuwe pelgrimspaden). 

Deze ontwikkeling van nieuw opkomende pelgrimspaden situeer ik op 
het kruispunt van wegen: de weg van de wandelcultuur en die van het 
pelgrimeren. In de recente pelgrimspaden ontmoeten die elkaar. Op dat 
kruispunt worden wandelroutes als pelgrimspaden benoemd en ook 
toegeëigend, en worden pelgrimspaden populaire wandelroutes met een 
thema. 
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2. Kader: Camino Academie-project 
Pelgrimage opnieuw uitvinden 

 
In dit cahier wil ik het fascinerende proces van de ontmoeting van wandel- 
en pelgrimage-cultuur nader verkennen. Centraal staat daarbij de actuele 
situatie in Nederland. Dat doe ik in nauwe aansluiting op een project van de 
Camino Academie dat in 2020/21 werd uitgevoerd. Aanleiding was de 
coronapandemie. We vroegen ons af of de sluiting van de camino (“de camino 
op zwart”) en alle reisbeperkingen aanleiding waren voor een opleving van 
de Nederlandse pelgrimstochten, van pelgrimeren in eigen land. Dat was 
een prikkel om eens te kijken naar die Nederlandse routes. Welke waren er? 
Sinds wanneer bestaan ze? Kennen ze nu een opleving? Wat is de 
aantrekkingskracht? Wie zitten erachter? Wat is het profiel van die routes? 
Etc. 

Overigens zijn wij niet de eersten die oog hadden voor dit opkomende 
pelgrimeren in eigen land. De KRO/NCRV wijdde er in 2020 een radioserie 
aan10, het Wandel Magazine bood zijn lezers ‘5 verrassende pelgrimsroutes in 
Nederland aan’11 en ook de Jacobsstaf ging in op pelgrimeren in ons land12. 

 

 
Screenshot website Camino Academie, project ‘Pelgrimage opnieuw uitvinden’ (april 2021) 

 
 

10 In het kader van de zomerserie Zin in Weekend, Radio 5. 
11 Wandel Magazine online 2020: https://www.wandelmagazine.nu/5-verrassende-
pelgrimsroutes-in-nederland/ (gezien april 2021). 
12 A. BROUWER: ‘Geen Córdoba maar Heerenveen’, in De Jacobsstaf 127 (sept. 2020) 
14-18. 

https://www.wandelmagazine.nu/5-verrassende-pelgrimsroutes-in-nederland/
https://www.wandelmagazine.nu/5-verrassende-pelgrimsroutes-in-nederland/
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We zetten een project op met drie pijlers. In een 
openingsbijeenkomst, een online Webinar op 7 november 2020, 
organiseerden we een aftrap.13 Ik zette daarbij sterk in op de coronasituatie 
en de gevolgen daarvan voor rituele dynamiek.14 Ook lieten we iemand van 
een van die paden, Cecile Bögels van het Hilligenpad in Twente aan het 
woord. En we presenteerden een eerste inventarisatie van Nederlandse 
pelgrimsroutes. Daarna in een tweede fase selecteerden we negen 
pelgrimages waaraan we interviews van ca. 20 minuten wijdden met 
mensen die achter die routes zitten. Met de selectie probeerden we zo veel 
mogelijk verschillende typen van actuele pelgrimspaden in vizier te hebben. 
De selectie vond plaats op basis van de inventarisatie die op de 
openingsbijeenkomst presenteerden. Later kwamen nog veel meer paden in 
beeld en werd ook een meer beredeneerde indeling of typologie gemaakt. 
Daarvan wordt in dit cahier verslag gedaan. We verkenden zo het landschap 
van die nieuwe Nederlandse pelgrimsroutes. In een slotbijeenkomst 
maakten we vervolgens op 16 april 2021 de balans op. In alle voorlopigheid 
natuurlijk. Niet alleen zitten we nog altijd in de coronapandemie, maar ook 
is de peiling van negen routes slechts een eerste stap naar antwoorden op 
alle eerder gestelde vragen. 
 

 
Screenshot YouTube, slotbijeenkomst ‘Pelgrimage opnieuw uitvinden’, vanuit Utrecht 16 
april 2021 (april 2021), v.l.n.r.: Miranda Megens, Léon Hanssen, Ankie van Dijk, Suzanne 

van der Beek 

 
13 Zie voor alle informatie en verslaglegging van het project: 
www.caminoacademie.nl   
14 P. POST: Pelgrimage als ritueel in tijden van corona, lezing webinar ‘Pelgrimage 
opnieuw uitvinden’, Camino Academie, Utrecht 7 november 2020 pdf, 11pp. via 
Lezing-pelgrimage-opnieuw-uitvinden-2020.pdf (caminoacademie.nl) . 

http://www.caminoacademie.nl/
https://www.caminoacademie.nl/wp-content/uploads/Lezing-pelgrimage-opnieuw-uitvinden-2020.pdf
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Dit cahier zit dicht op dat project Pelgrimage opnieuw uitvinden van de 

Camino Academie en dan met name op die tweede en derde fase ervan. Ik 
gebruik materiaal van de genoemde interviews en herneem (indirect) ook de 
stellingen die ik maakte voor de slotbijeenkomst bedoeld voor een gesprek 
met enkele experts. 
Voor aanvullend materiaal verwijs ik naar de website van de Camino 
Academie www.caminocademie.nl , daar staan de links naar de interviews, 
de teksten van de openingsbijeenkomst waaronder mijn openingslezing, 
een opname van de slotbijeenkomst en de genoemde stellingen.  

Ik dank  de leden van de Stuurgroep van de Camino Academie voor het 
meelezen van dit Cahier en voor hun aanvullingen en kritisch commentaar. 
 

 

 
 

  

http://www.caminocademie.nl/
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3. Panorama van nieuw opkomende pelgrimspaden in 
Nederland 

 
Elk project naar pelgrimages is gediend met een inventarisatiefase. Waar 
hebben we het over? Wat zijn de routes en oorden in kwestie? We overzien 
het landschap. Maar er is meer. Die inventarisatie, die in wezen een lijst, een 
opsomming is, krijgt ook een zekere ordening, we brengen het landschap in 
kaart. Mapping the field noemen we dat: een kaart is meer dan het gebied, dan 
het territorium.15 Dat in kaart brengen is wat ik als eerste in deze paragraaf 
wil doen. Ik reik een panorama aan van nieuw opgekomen en opkomende 
Nederlandse pelgrimsroutes, en soms ook nieuw gebruik van bestaande 
pelgrimspaden, en breng daarin zoals eerder gezegd ook een eerste 
ordening aan. 

 
3.1. Werkomschrijving 

Maar eerst past een woord over (werk)omschrijvingen, over criteria.  
Ik bracht het onderscheid tussen een bedevaart en een pelgrimage al 

ter sprake. Mijn stelling is dat de gehele complexe beweging die we zien rond 
nieuw opkomende pelgrimspaden in ons land voor een belangrijk deel kan 
worden gekenschetst als een beweging van bedevaart naar pelgrimage. 

Er is heel veel geschreven over een passende, adequate omschrijving 
van bedevaart en pelgrimage. Ik gaf zojuist al een zekere onderscheidende 
typering van beide. In het genoemde lexiconproject Bedevaartplaatsen in 
Nederland (BiN) was het noodzakelijk een afbakende, heuristisch werkbare, 
omschrijving van bedevaart te hebben.16 De coördinatoren en redacteuren 
van het project kwamen tot een vijftal criteria voor een bedevaartplaats, en 
uitbreidend indirect ook voor pelgrimage: een heilige locatie, bezoek van die 
plek uit religieuze motivatie met bijbehorende devotie, bepaald cultusobject, 
traditie met vaste elementen zoals en feestdag, en bezoekers die een 
bepaalde afstand afleggen, grensoverschrijdend (mentaal en geografisch).17  
Voor mijn verkennend project van nu is die noodzaak tot vaste parameters 
minder urgent, in dit project streven we geen gewogen lijst van plaatsen na 

 
15 Vgl. P. POST & L. FARO: ‘Een Ritual Studies onderzoeksdesign. Ervaringen en 
perspectieven’, in Yearbook for Ritual and Liturgical Studies 33 (2017) 20-39 
https://ugp.rug.nl/jvlo/article/view/30957/28268  
16 P.J. MARGRY & P. POST: ‘Het project ‘Bedevaartplaatsen in Nederland’: een 
plaatsbepaling’, in Volkskundig Bulletin. Tijdschrift voor Nederlandse cultuurwetenschap 
20,1 (1994) 19-59. 
17 P.J. MARGRY & CH. CASPERS: 101 bedevaartplaatsen in Nederland (Amsterdam 2008) 
14-18. 

https://ugp.rug.nl/jvlo/article/view/30957/28268
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waarvoor bepaalde kwalificaties of criteria worden gehanteerd. Het gaat om 
een open en verkennend peilen en proeven van actueel pelgrimeren in eigen 
land, om nieuw opgekomen en opkomende pelgrimspaden. Wel kan ik nu al 
zeggen dat in dit pelgrimage-onderzoeksproject de genoemde criteria van 
het BiN-project nauwelijks een rol lijken te spelen. In plaats van een 
deductieve, van boven en buiten opgelegde omschrijving of definitie, kies ik 
voor een voorlopige werkomschrijving van inductieve aard. Ik laat wat een 
pelgrimage is in eerste instantie afhangen van wat zich als pelgrimage 
aandient, wat door mensen die erbij betrokken zijn, de stichters, organisatie 
of de pelgrims die de route lopen als pelgrimage wordt aangeduid. Heel 
simpel gesteld is een pelgrimage dat wat door de mensen als pelgrimage 
wordt benoemd en ervaren. Daarnaast zullen we zien dat er een bepaald 
profiel, een bepaalde set van kenmerken, eigenschappen, qualities, in beeld 
komt die een route als pelgrimspad laat herkennen. Zo valt in het interview 
met Cecile Bögels over het Twentse Hilligenpad (zie onder 5.1.) nergens de 
term ‘pelgrimage’, maar wordt naast de acht andere paden, en overigens ook 
uit de teksten bij die route, duidelijk dat het een verwant pelgrimsprofiel 
betreft als die andere. 

Hiermee heb ik mijn startpunt van de verkenning gegeven: een open 
pelgrimage-aanduiding die uitgaat van het gegeven dat een pad, traject, 
route wordt aangeduid, beschreven en geafficheerd of wordt beleefd en 
ervaren als een pelgrimage, of scherper geformuleerd: een pelgrimspad. 

Ik kom nog uitgebreid te spreken over een belangrijk aspect van het 
zoeken naar een passende omschrijving van pelgrimage: namelijk de zojuist 
als tweede criterium genoemde religieuze component. Algemeen wordt 
erkend dat pelgrimage een open concept is dat nadere invulling, 
omschrijving vraagt. Daarvoor richten onderzoekers zich graag op de 
pelgrim en hun motieven en worden typologieën van pelgrims ontwikkeld 
met bijvoorbeeld een schaal met aan de ene kant de religieuze pelgrim en 
andere kant de toeristische pelgrim.18 Er komen ook profielen in omloop 
zoals ‘religieus toerisme’ en ‘toeristisch pelgrimeren’. Ik denk dat we vanuit 
onze verkenning van actuele opkomende pelgrimages in ons land een 
interessante bijdrage aan deze discussies kunnen leveren, maar dat we nu 
op voorhand in de fase van mapping the field een open blik moeten 
aanhouden. Wat ik wel op voorhand wil noemen, en dat haalde ik al aan toen 
we spraken over bedevaart en pelgrimage, is dat bij pelgrimage ook in ons 

 
18 M. VAN UDEN, J. PIEPER & P. POST (red.): Oude sporen, nieuwe wegen: ontwikkelingen 
in het bedevaartonderzoek (= UTP-katernen 17) (Baarn 1995); J. PIEPER, P. POST & M. 
VAN UDEN (red.): Bedevaart en pelgrimage. Tussen traditie en moderniteit (= UTP-
Katernen 16) (Baarn 1994). 
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land een accent ligt op de weg, op het lopen, op de route, en minder op de 
‘heilige’ plaats, het doel. Vaak is, zoals bij alle pelgrimspaden die refereren 
aan de camino, het doel, Santiago, helemaal niet aan de orde, dat blijft ver 
weg, een verwijzing. Vaak zijn plaatsen, zoals oude bedevaartplaatsen, 
halteplaatsen op de route, of begin- en eindpunt zoals het geval is bij Heiloo, 
Amersfoort en Wittem. Vaak, zo zullen we zien, gaat het bij de 
pelgrimspaden om ‘rondjes’ en hoe we het verder ook kwalificeren: het is op 
zijn minst ritueel en fenomenologisch bezien een nieuwe vorm van 
pelgrimage, pelgrimage wordt opnieuw uitgevonden in eigen land. Maar 
nogmaals, over het profiel van deze nieuwe pelgrimages kom ik nog 
uitgebreid te spreken, juist vanuit onze beschrijvingen en analyses. 

 
3.2. Panorama 

In het panorama overzie ik een aantal velden. Allereerst kijk ik breed naar 
het terrein: welke paden komen allemaal in beeld als pelgrimspaden? 
Vervolgens sta ik kort stil bij de ordening die we in die paden aanbrachten 
en die al in de ordening van de presentatie ervan in beeld komt. Daarna 
zoom ik in op de negen paden die we in ons Camino Academie project 
selecteerden en waarover we interviews hielden. Naast een nadere 
beschrijving van het betreffende pelgrimspad geef ik aandacht aan enkele 
elementen uit de interviews. Ik heb de links naar de interviews en nadere 
informatie over het betreffende pelgrimspad in de tekst opgenomen. Voor 
een deel wordt tekst die op de projectwebsite te vinden is hier hernomen.19 

  
Pelgrimspad LAW 7, deel I en II 

Als eerste, en als het gaat om nieuwe pelgrimspaden waarschijnlijk ook een 
van de oudste, moet langeafstandswandeling 7 worden genoemd dat bekend 
is als het Pelgrimspad, dit parallel aan andere LAW-benamingen zoals het 
bekende Pieterspad (LAW 9, 78-83) en het Zuiderzeepad (LAW 8, 1993). LAW 7 
dateert uit 1994, liep eerst vanaf Den Bosch naar Visé, met later het stuk 
vanaf Amsterdam erbij (aldus deel I en II). 

Dit pad past in de geleidelijke ontwikkeling van lange afstandspaden, 
die later werden ondergebracht in de stichting Wandelnet. Het betreft rood-
wit gemarkeerde routes, waarvoor steeds vaker een zekere thematisering 
wordt gezocht, waarvoor ook in toenemende een infrastructuur ter 
beschikking komt zoals uitgebreide routebeschrijvingen met achtergronden 
over de route, het landschap, de natuur en cultuur, eet- en 
overnachtingsmogelijkheden etc. In de opzet van de route en de 

 
19 https://www.caminoacademie.nl/agenda/2020-pelgrimage-opnieuw-uitvinden-
de-projectresultaten/ (gezien april 2021). 

https://www.caminoacademie.nl/agenda/2020-pelgrimage-opnieuw-uitvinden-de-projectresultaten/
https://www.caminoacademie.nl/agenda/2020-pelgrimage-opnieuw-uitvinden-de-projectresultaten/
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routebeschrijving wordt nadrukkelijk het pelgrimage-element naar voren 
gehaald. Het gidsje is mede geschreven door bekende bedevaart- en 
pelgrimage-expert Peter Jan Margry. 20 

 
Jabikspaad 

Het Jabikspaad is een provinciebreed pelgrimageroutenetwerk, een 
samenwerking van de provincie Friesland en diverse betrokken gemeenten, 
dat officieel geopend werd in 2000 (de Stichting is in 1998 opgericht). De 
route is verbonden met de naam van Jan Romkes van der Wal, pastoor en 
ook leraar, die gedreven op zoek was naar sporen van Jacobus in Friesland. 
De route loopt van Sint Jacobiparochie naar Hasselt, Overijssel en omvat 
afhankelijk van keuzetrajecten ca. 130 km.  

Zo zijn er meerdere Jacobuspaden. Soms als aparte Jacobroute, maar 
vaak ook zoals we zullen zien als een pad dat verbonden wordt geacht met 
een deel van een Jacobsroute of dat die route kruist. Ik noem als 
Jacobuspaden nog de Gronings-Drentse variant van het Jabikspaad, die 
vanuit noordoost Nederland naar Hasselt loopt en daar samenkomt met het 
Jabikspaad.  

 
Jacobsweg Thuredrecht  

Loopt van Den Haag naar Antwerpen, 185 km. Dit is een van de (nu 6) 
(aanloop)routes vanuit Nederland naar pelgrimswegen richting Santiago de 
Compostela. Een werkgroep van het Nederlands Genootschap van St. Jacob 
ontwikkelt deze routes die archaïserende namen hebben (vgl. Amstelredam, 
Nieumeghem, Die Haghe).21 

 
Camino des Pays-Bas 

Omvat de route van Haarlem – Schiedam, dateert uit 2018, kent 7 etappes 
Haarlem – Maassluis, en afficheert zich als een Jacobsweg door de randstad. 

 
Jacobspad Limburg 

De route loopt in het grensgebied met Duitsland en België en verbindt het 
Rijnland met het Maasland. In 10 etappes loopt dit pad van Millingen naar 
Eijsden, 222,5 km. Het pad wordt door een aparte stichting beheerd. Er is 
een gidsje uit 2004. Vanaf 2014 (?) is er de traditie om in het voorjaar een 

 
20 Pelgrimspad, gids (Amersfoort 1994, 2000) met inleidende hoofdstukjes over de 
weg naar Santiago de Compostela en Heilige plaatsen in Zuid-Nederland. 
21 Vgl. https://www.santiago.nl/werkgroepen/werkgroep-jacobswegen/ (gezien 
mei 2021). 

https://www.santiago.nl/werkgroepen/werkgroep-jacobswegen/
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pelgrims-tweedaagse of mini-camino te houden in groepsverband op 
initiatief van de Broederschap van de H. Jacobus in Roermond. 

 
Mini-pelgrimages Vessem 

Duidelijk geïnspireerd op de grote camino bestaan de mini-pelgrimages rond 
Vessem uit vier wandelroutes van 15 tot 25 km door de Brabantse Kempen. 
Individuele wandelaars kunnen drie of meer nachten van dinsdag t/m 
zondag op de Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem verblijven en aan de 
wandel gaan. 

 
Santiago Challenge 

Een nieuwe door corona ontstane vorm van alternatieve camino is het in 
eigen regio lopen van de afstand naar Santiago. Zo loopt een groep van 55 
wandelaars in 2021 coronaproef de 2568 km. van Hilversum naar Santiago 
in vijf weken door elke dag een stukje te lopen. Er is ook een goed doel, het 
Rode Kruis, aan gekoppeld.22 Dat idee van de cumulatieve pelgrimage 
komen we vaker tegen. Zie straks ook de Sufi Trail/Drie Bronnen Pelgrimsroute 
die (mede) op dat principe is gebaseerd. 

 
Pelgrimeren in Groningen 

De Stichting Pelgrimeren in Groningen (SPIG) biedt inmiddels 2500 km. 
aan pelgrimstochten in Groningen.23 Vanaf 2017 ontwikkelde de stichting 
rondwandelingen van ca. 8 km en van ca. 21 km., alsook etappewandelingen 
van ca. 21 km. Ook worden groepswandelingen met gidsen aangeboden. De 
pelgrimages werden en worden ontwikkeld aan de hand van zeven principes 
of aspecten: wandelen en wortelen, kerken bezoeken, ontdekken 
cultuurhistorie, landschap lezen, inspireren en bezinnen, natuur beleven, en 
christelijk spiritueel leven. Motto’s zijn: “Je staat stil bij het leven terwijl je 
beweegt” en “Je wordt bewogen door stil te staan”.  

 
Bonifatius Kloosterpad 

420 km lang, Noord en Oost-Friesland, een kloosterroute, in 2019 geopend. 
 
Claercamppad 

Van St. Jacobiparochie naar Zoutkamp, geopend in 2018. 
 
 
 

 
22 Gooi en Eemlander 2 febr. 2021, Regio p. 9. 
23 www.spig.nl (gezien april 2021). 

http://www.spig.nl/
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St. Odulphuspad 
260 km in 15 etappes door Friesland, gesticht in 2018. De Camino de St. 
Odulphus, of wel het Odulphuspad, is een aaneengesloten wandelpad van 260 
kilometer door Zuidwest-Friesland, Gaasterland en de Greidhoeke. Gesticht 
in 2018. Hierbinnen zijn 15 aaneengesloten etappes uitgezet met als doel 
mensen kennis te laten maken met dit bijzondere gebied, de rijke kerkelijke 
geschiedenis en de verrassende historische feiten. De route wordt 
gekenmerkt door stilte, rust en ruimte rond de thema’s bezinning, 
landschap en cultuurhistorie. 

 
Pelgrimsroute Dokkum – Egmond 

‘Dokmond’ is ontstaan bij gelegenheid van 450 jaar bisdom Haarlem en 75 jaar 
Abdij van Egmond, in 2009. 

 
Hilligenpad 

Dateert van 2016 en richt zich op hedendaagse bezinning via wandelen, het 
landschap en de elementen daarin en de verhalen die daarbij horen. Die 
verhalen zijn deels historisch verankerd, maar ook legendes en sagen 
worden verteld. Sommige van deze eeuwenoude verhalen lenen zich volgens 
de initiatiefnemers Landschap Overijssel, uitgeverij Matrijs en De 
Zwanenhof verrassend goed voor hedendaagse bezinning. Het pad 
afficheert zich als een ‘moderne pelgrimage’. Wandelaars kunnen de route 
zelfstandig lopen, maar ook met een coach, landschapsgids of 
verhalenverteller. 
 

Willibrordpad 
Sinds 2009 kun je via dit pad 448 km pelgrimeren door het aartsbisdom 
Utrecht.  

 
Walk of Wisdom 

De route werd als een zorgvuldig ontwikkeld nieuw ritueel ontwikkeld door 
Damiaan Messing. Aldus ontstond in 2015 de Walk of Wisdom, een 
pelgrimage van ongeveer een week lopen (136 km) rondom Nijmegen, met 
telefoon en internet zoveel mogelijk uit. Het wil een zoektocht zijn naar 
authenticiteit en nadenken over je leven en de plaats in het grotere geheel. 

 
Gelukkigerwijspad 

Verbonden met Geertje Arendspad. Het pad, ontworpen door Wilco 
Kruijswijk, wil een hedendaagse pelgrimage bieden van 125 km in Midden-
Nederland, een inspiratieroute met Amersfoort als start en eindpunt. 
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Camini (Huissen) 
De camini rond Huissen zijn een initiatief van Wilco Kruijswijk en Anouk 
Poll (Kruijswijk is ook de man is achter het Gelukkigerwijspad). Het zijn kleine 
stiltewandelingen in groepsverband ontstaan vanuit het 
Dominicanenklooster in Huissen. De referentie naar de camino is hier 
metaforisch van aard. 

 
Sufi Trail/Drie Bronnen Pelgrimsroute 

De Sufi Trail is een traditionele pelgrimsroute in Turkije van Istanbul naar 
Konya. In 40 dagen kan deze trail van 801 km. worden bewandeld. De Sufi 
Trail in Heiloo en Egmond staat in verbinding met de trail in Turkije. De Sufi 
Trail heet ook wel de Drie Bronnen Pelgrimsroute. 

 
Pelgrimages georganiseerd vanuit Pelgrimsoord Klooster Wittem 

Klooster Wittem organiseert een reeks grotere en kleinere pelgrims-
wandeltochten. Vaak in samenwerking met de Stichting Pelgrimswegen en 
Voetpaden. De pelgrimages zijn bezinningswandelingen. Wittem wil een 
centrum zijn voor ‘wandelen met een plus’. 

Ik noem hier uit het aanbod: 
>Pelgrimspaden in Limburg: 13 bezinningswandelingen, vanaf 2017 
>Bidden bij de buren 10 pelgrimsrondwandelingen vanuit Limburg, 
vanaf 2011 
>Maastricht-Maria Laach. Een pelgrimstocht in acht etappes vanaf 
2013 
>Wittemse Wandelingen. Negen rondwandelingen vanaf Klooster 
Wittem, sedert 2019. 
>Wittem – Banneux. Een vierdaagse pelgrimstocht vanaf 2013 
>PeerkePad. 160 km wandel en fietsroute van Wittem naar Tilburg 
vanaf 2018. 
Het aanbod is veel groter en wisselt elk seizoen, er zijn ook tochten 
over de grens van Duitsland (Keulen, Aken) en België. 
 
Pinkster Paad 

Een voorbeeld van een niet enkel een plaatsgebonden route maar ook een 
tijdsgebonden is het initiatief sinds 2013 van het pastorale PKN-project 
Nijkleaster om in Hindelopen op tweede Pinksterdag een route te lopen van 
16 km. of 5 km. Deze traditie van een pad op een bepaald moment in het jaar 
komt vaker voor. De wandeling krijgt doorgaans het karakter van een 
bezinningstocht, met soms een aspect van manifestatie en engagement 
zoals vredeswandelingen. Dergelijke wandelingen kennen we ook rond 
Dokkum bij gelegenheid van Bonifatiusdagen (in juni) en in het bisdom 
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Haarlem op het strand. Hemelvaart is vanouds een geliefd moment voor 
dergelijke bezinningswandelingen, die soms ook ‘s nachts plaatsvinden (zie 
ook onder bij de Walks). 

 
Camini’s (Zuid Limburg) 

Deze camini’s zijn een initiatief van de VVV Zuid-Limburg, die nu Visit Zuid-
Limburg heet. Het betreft 11 pelgrimswandelingen met een 
(bezinnings)thema. 

 
Ons Kloosterpad24  

Officieel geopend in april 2021, te lopen vanaf mei 2021. Een initiatief voor 
een wandelpad van 330 km. langs 15 nog ‘levende’ kloosters en 
kloostergemeenschappen. Er zijn 15 etappes van tussen de 16,5 en 28 km. 
Men wandelt van klooster naar klooster. Bij de 15 aankomst- en 
vertrekkloosters zijn ook kleine rondwandelingen uitgezet. Er is een 
zogenoemd Bindboek bij het wandelpad. Het wandelpad is een initiatief van 
o.a. diverse Brabantse gemeenten, Visit Brabant en het Nederlands 
Genootschap van Sint Jacob. 

 
‘Pelgrimstochtjes van een dag’ 

Voorts noem ik het aanbod van toeristische gidsjes (waarover onder meer), 
die soms pelgrimage en heilige plaatsen als thema hebben en door de site 
www.op-vrije-voeten.nl  ‘pelgrimstochtjes van een dag’ worden genoemd. 
Bij wijze van voorbeelden noem ik hier: 

P. LOUWERSE & M. NIJBOER: Wandelen langs heilige plaatsen. Dagtochten 
naar bedevaartsoorden in Nederland, I-II (Zoetermeer 2008 en 2009): “In 
Wandelen langs heilige plaatsen worden tien korte pelgrimstochten 
beschreven, tussen de veertien en twintig kilometer lang. De wandelingen, 
die voeren naar Nederlandse plaatsen die ook nu nog worden bezocht door 
pelgrims, laten een verrassende kant van ons land zien. Op al die plekken is 
het mogelijk een spirituele gedachte te koesteren, een kaarsje aan te steken 
of een gebed uit te spreken.” 

M. ZEEMAN & A. BUREMA: 20x logeren en wandelen op pelgrimsroutes in 
Nederland (Amsterdam 2009): een tocht van Amsterdam naar/tot Maastricht. 

W. HUIJSER: Pelgrimeren in de polder. Over mentale paden dichtbij huis 
(Utrecht 2021). 

Zo zijn er meer toeristische gidsjes en arrangementen naar 
Nederlandse bedevaartplaatsen of pelgrimagewandelingen. 
 

 
24 https://brabantskloosterleven.nl/het-kloosterpad/ (gezien april 2021). 

http://www.op-vrije-voeten.nl/
https://brabantskloosterleven.nl/het-kloosterpad/
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Pad van de vrijheid.  
115 km mediteren op het thema vrede en vrijheid rond Wageningen. Dit is 
een voorbeeld van een WO II-pad waarvan er meerdere in het land zijn zoals 
het Westerborkpad van Amsterdam naar Hooghalen/Westerbork (een 
wandel- en bezinningstocht). 

 
Walk of Peace  

De Walk of Peace is een wandeltocht die is verbonden met de Nacht van de 
vluchteling en de Vredesweek. Op Wereld Vluchtelingendag, 20 juni, 
organiseert de Stichting Vluchteling vanaf 2010 op diverse plaatsen de 
Nacht van de vluchteling met een sponsorwandeling van 40 km., met ook 
kleinere tochten van 20 of 10 km. 

Daarnaast is er een wandeling/walk in de Vredesweek (rond 21 
september). De laatste jaren is ook daar het thema ‘vluchtelingen’ dominant 
in de Walk of Peace in dat kader. Historisch belangrijk is dat Pax Christi (nu: 
Pax) in de jaren 1958 tot in de jaren ‘70 zeer populaire voettochten 
organiseerden voor jongeren vanuit Den Bosch. Ook breder kent Pax tot op 
de dag van vandaag een sterke pelgrimstraditie en zag (en ziet) zichzelf als 
een ‘pelgrimagebeweging voor de vrede’ dat onder andere tot uitdrukking 
kwam en komt in Adventswandelingen. 

 
Persoonlijke pelgrimstocht 

Tijdens mijn verkenningen van hedendaagse pelgrimspaden in eigen land 
kon ik een dossier van perspublicaties samenstellen over een bijzonder vorm 
van pelgrimstochten. Na rijp beraad besloot ik deze aparte vorm ook in dit 
panorama op te nemen omdat dit type in algemene zin voldoet aan de 
parameters van een wandeltocht die als pelgrimspad wordt benoemd en 
ervaren en die onmiskenbaar te situeren is op het snijvlak van wandelen en 
pelgrimeren. Het gaat om een pelgrimagewandeling die op individuele basis 
wordt uitgezet en gelopen. Doorgaans zijn er een aanleiding en missie aan 
verbonden. Vaak is de tocht ook een sponsortocht waarmee geld wordt 
geworven voor een goed doel.  
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‘Pelgrimstocht voor zusje’, in De Gooi en Eemlander 7 mei 2021, p. 12 Extra 

 
Exemplarisch voor een persoonlijk pelgrimspad is de wandeltocht van Peter 
Stam van Zuid-Scharwoude naar Weert, “een persoonlijke pelgrimstocht 
van 300 km. Als eerbetoon aan mijn overleden zus” tekent de Gooi en 
Eemlander op in mei 2021.25 Aanleiding voor de pelgrimage is de dood van 
zijn zus op 52-jarige leeftijd in 2018. Ze hadden samen ooit het plan om naar 
Santiago te lopen, maar dat kwam er nooit van. Jan wilde als eerbetoon iets 
doen. “Je zoekt iets wat je kunt doen. Mijn eerste gedachte was om 
hardlopend van Waarland -waar we vandaan komen-  naar weert te gaan. 
Maar als je wandelt zie je veel meer van de omgeving. Bovendien is het dan 
makkelijker om mee te gaan.” Toen hij de route had uitgestippeld kreeg hij 
het boekje met Jacobswegen in Nederland in handen, waar het pad naar 
Weert al bleek te zijn uitgezet. Stam loopt het pad in etappes.  

Wat me opvalt aan dit soort individuele pelgrimages is de paradox van 
enerzijds een zuiver persoonlijke onderneming en anderzijds de presentatie 
ervan in het publieke domein. Het is een heel persoonlijke onderneming, 
maar tegelijkertijd wordt ze ook uitgedragen en gedragen door een brede 
groep eromheen. Familie en vrienden, maar ook breder wordt via de pers 
publiciteit gezocht en worden mensen uitgenodigd stukken mee te lopen of 
geld te geven voor het goede doel (in het geval van peter Stam het KWF). En 
ook hier weer blijkt de camino een belangrijk ijkpunt. 

 
 
 
 

 
25 ‘Pelgrimstocht voor zusje’, in De Gooi en Eemlander 7 mei 2021, p. 12 Extra. 
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In wording, nog (officieel) te openen: 
 
Wegen met zegen26 

Een initiatief in de Overbetuwe, te openen 2022, van 10 kerken in het gebied 
Arnhem - Nijmegen, 150 km. Het gaat hier om een kerkelijk-pastoraal 
project dat financieel wordt ondersteund vanuit het Porticus-programma 
Space for Grace. Er komen een bezinningsboek, bezinningsplekken, en een 
lokaal programma bij elke kerk. 

 

Via Coriovallum27 

Te openen mei 2022, onder voorbehoud. Ik bricoleer uit de wervende 
webteksten:  

De Via Coriovallum is een nieuwe, 90 km. lange, pelgrimsroute deels 
‘over oude Romeinse wegen en heirbanen’. Het is een wandelroute voor 
pelgrims die naar Santiago de Compostela of Rome willen lopen, maar het 
is ook een oefencircuit voor de beginnende pelgrim en een bezinningsroute 
‘om eens lekker je hoofd leeg te maken’. Het is een 5-daagse wandeling maar 
als je één dag genoeg vindt, stop je en ga je de volgende keer verder. De route 
bestaat uit 9 beschreven trajecten Spaubeek – Spaubeek. De Via Coriovallum 
sluit aan op de pelgrimspaden uit het Noorden en uit het Oosten die naar 
Santiago de Compostela gaan. Ook het pelgrimspad naar Rome kom je op de 
Via Coriovallum tegen. Voor een korte pelgrimservaring zijn er ook 
rondwandelingen van 5 tot 15 kilometer waarin altijd een gedeelte van de Via 
Coriovallum is opgenomen. Inmiddels zijn er 11 klaar en nog eens 10 in de 
pijplijn. Centraal staan: het Limburgse landschap, religieus erfgoed 
onderweg en onthaasten.  

Dit pad is ook sterk gericht op de camino: ‘springplank naar de camino’, 
‘nieuw leven inblazen in rijke traditie van pelgrimstraditie in Heerlen’. Het 
plan startte met de inwijding van een St. Jacobsbeeldje door bisschop Wiertz 
in de Pancratiuskerk in Heerlen in 2017. Hoewel de route nu al gewandeld 
kan worden, en ook wordt, staat een officiële opening gepland voor mei 2021 
(onder corona-voorbehoud). Het is een initiatief van Jan Lautenslager en 
Peter Schunck, resp. voorzitter en secretaris van de beheersstichting. De 
camino is duidelijk ook hier de inspiratiebron voor de vormgeving: er is een 
pelgrimspaspoort, c.q. stempelkaart, stempelplekken onderweg en een 
heuse pelgrims-refugio in Houthem St. Gerlach.  
 

 
26 https://wegenmetzegen.nl/ (under construction). 
27 https://viacoriovallum.nl/ (gezien april 2021). 

https://wegenmetzegen.nl/
https://viacoriovallum.nl/
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Faciliterende, oriënterende een informerende websites en platforms 
Behalve alle websites verbonden aan de genoemde pelgrimspaden en -
routes zijn er verschillende meer algemeen faciliterende, oriënterende een 
informerende sites. Ik noem daarvan: 

Kloosterwittem.nl 
Spvlimburg.nl Stichting pelgrimswegen en voetpaden SPV Wittem 
Wandelnaarjezelf.nl 
Benonderweg.nl 
Pelgrimstocht.org 
Pelgrimroutes.nl 
pelgriMEER.eu, pelgrimwijzer.nl  
Bureaubalans.nl 
Pelgrimspad.nl 
De Wandelmaat.nl 
Atma-reizen.nl 
Op-vrije-voeten.nl 
Stichting Pelgrimeren in Groningen: spig.nl 
Hindewalk.nl : wandel solo als een pelgrim 
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4. Een eerste ordening 
 

In mijn presentatie van de diverse pelgrimspaden bracht ik reeds een 
bepaalde clustering en daarmee ordening aan. Alvorens nader op zoek te 
gaan naar de achtergronden en profielen van de paden, onder andere door 
in te zoomen op een negental routes, wil ik nu al een eerste indeling 
voorstellen (‘typologie’ is hier beslist een te groot woord) van ons dossier aan 
pelgrimspaden. Ik teken hierbij aan dat er allerlei overlap, grensverkeer en 
mogelijke dubbele situëringen is bij de nu volgende onderscheidingen en 
aanduidingen. 

 
A. Lange afstandswandeling met een thema 

Eind vorige eeuw kwamen er steeds meer lange wandelroutes op met een 
bepaald thema. Zoals we nog zullen uitwerken is die thematisering, het 
geven van een bepaald thema aan een route, een belangrijke ontwikkeling 
voor het ontstaan van pelgrimspaden in ons land. 

Pelgrimspad LAW 7, deel I en II 
Ook: Jabikspaad 
 
B. Pelgrimspaden met een Camino- of Jacobus-profiel 

Als tweede noem ik paden en routes die zich alle afficheren als deel van het 
wegenetwerk vanuit Nederland naar Santiago de Compostela. Als algemene 
noemer zou men kunnen spreken van ‘Jacobspaden’. Net als het geval is bij 
het Pelgrimspad is er hierbij wel op veel onderdelen op de historische basis 
van deze paden wat af te dingen en kunnen we spreken van ‘invention of 
tradition’. Maar hoe dan ook: men presenteert de paden als deel van 
historische routes naar het graf van Sint Jacob. Ik noem hier slechts enkele 
voorbeelden van die Jacobspaden, voor allerlei andere Nederlandse 
Jacobspaden verwijs ik naar wat door het Nederlands Genootschap van Sint 
Jacob wordt aangeduid als ‘aanlooppaden’ van de camino. 

Jabikspaad 
Jacobsweg Thuredrecht  
Camino des Pays-Bas 
Jacobspad Limburg 
Mini-pelgrimages Vessem 
Santiago Challenge 
 
C. Regionale pelgrimspaden met referentie naar religieus verleden 

Een volgende groep pelgrimspaden betreft regionale paden met vaak een 
referentie naar een religieus verleden. Het gaat daarbij om heiligen, oude 
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bedevaartplaatsen, wegkapellen, wegkruisen, of kloosters. Maar daarnaast 
zijn er ook andere elementen zoals natuur en landschap, rust en stilte, en 
regionale identiteit die een rol spelen. 

Pelgrimeren in Groningen 
Bonifatius Kloosterpad 
Claercamppad 
St. Odulphuspad 
Pelgrimsroute Dokkum – Egmond 
Hilligenpad 
Willibrordpad 
Ons Kloosterpad  
 
D. Regionale pelgrimswandelingen met een bezinningskarakter 

Deze groep is sterk verwant aan C, maar nu met wat meer accent op de 
religieuze bezinningsdimensie. 

Pelgrimages georganiseerd vanuit Pelgrimsoord Klooster Wittem: 
Ik noem uit het actuele aanbod: 

Pelgrimspaden in Limburg: 13 bezinningswandelingen 
Bidden bij de buren: 10 pelgrimsrondwandelingen vanuit Limburg 
Maastricht-Maria Laach: een pelgrimstocht in acht etappes 
Wittemse Wandelingen: negen rondwandelingen vanaf Klooster 
Wittem 
Wittem – Banneux 
PeerkePad 

Pinkster Paad 
 
E. Nieuw uitgevonden pelgrimspaden: “op zoek naar stilte, bezinning, 
ontmoeting, jezelf en anderen” 

Walk of Wisdom 
Gelukkigerwijspad 
Camini (Huissen) 
Sufi Trail/Drie Bronnen Pelgrimsroute 

 
F. Toeristische wandelingen met een pelgrimage-thema 

Camini’s (Zuid Limburg) 
‘Pelgrimstochtjes van een dag’ 

 
G. ‘Walks’ 

Er zijn allerlei andere wandelroutes die ook wel als pelgrimage worden 
aangeduid. Pelgrimage wordt hier dan metaforisch gebruikt. Ook dit zijn 
‘wandelingen met een plus’, met een missie. Het palet is breed. Het kan gaan 
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om historische routes die worden gereconstrueerd en nagelopen als een 
pelgrimstocht. Zo was er een initiatief de route te lopen die de Joden in de 
Tweede Wereldoorlog van Amsterdam naar Westerbork per trein aflegden 
(Westerborkpad). Vaak zijn het wandelingen, vaak walks of marsen genoemd, 
die aan een bepaald moment in het jaar aan een herdenkingsmoment zijn 
gekoppeld.  

Westerborkpad 
Pad van de vrijheid  
Walk of Peace  
Persoonlijke pelgrimstocht 

 
H. Pelgrimspaden in wording 

Wegen met zegen 
Via Coriovallum  
 
 
 

 
Kruisende paden, landgoed Bantam, Bussum (foto: P. Post april 2021) 
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5. Negen pelgrimspaden nader bezien 
 

In het genoemde kader van het project ‘Pelgrimage opnieuw uitvinden’ 
selecteerden we negen pelgrimsroutes waarmee we in contact traden voor 
een interview. Met een klein team van interviewers (leden van de Stuurgoep 
van de Camino Academie: Suzanne van der Beek, Peter Hesseling, Herman 
Holtmaat en Paul Post) hadden we een open gesprek van ca. 20 min. met een 
of twee vertegenwoordigers van de betreffende route. Dat gesprek werd heel 
summier bewerkt en integraal op YouTube gezet (zie voor de links hieronder 
per route). De interviews werden gehouden in de volgorde van de 
onderstaande presentatie in de periode nov. 2020 – maart 2021. Die volgorde 
bleek een rol te spelen. Bij de voorbereiding bekeken de te interviewen 
routevertegenwoordigers eerdere interviews. Na met name het interview 
met Henk Erinkveld van Wittem greep men de filmpjes aan om het 
betreffende pelgrimspad aan te prijzen. Er kwam, zo konden we duidelijk 
constateren, een propaganda-element in. Ik bekeek de interviews diverse 
malen en maakte gestuurd door de opzet en vraagstelling van dit cahier 
aantekeningen. Hieronder geef ik een weergave van die notities, die ik als 
losse notities presenteer. Later verwijs ik ernaar in mijn nadere analyse. De 
informatieve teksten per route komen van de website van het project waarin 
de interviews worden aangekondigd en gesitueerd. 

 
5.1. Het Hilligenpad 
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Interview 

Cecile Bögels in gesprek met Suzanne van der Beek over het Hilligenpad.28 
Cecile Bögels werkt bij het Landschap Overijssel op het gebied van 
Marketing & communicatie. 

 
Korte beschrijving 

Het Hilligenpad is een vijfdaagse wandeling, “een bezinningsroute door het 
mooie Overijsselse Twente met verhalen over geloof én landschap”. Geloof 
en landschap zijn nauw met elkaar verbonden. Het landschap is vol met 
plekken die te maken hebben met geloof en bijgeloof van mensen door de 
eeuwen heen. Het Hilligenpad voert je langs vijftig van deze plekken. Van 
prehistorische grafheuvels en middeleeuwse kastelen tot 
landschapselementen uit het katholieke geloof, zoals Mariakapellen en 
kloosterpaden. Maar ook langs plekken met verhalen die je misschien nog 
niet kent, zoals de mythes rond de ‘duivelssteen’ en de ‘hellehond’. Ook 
relatief nieuwe plekken komen voorbij, zoals een hedendaagse 
bezinningstuin. De beschrijvingen zijn gebaseerd op feiten, maar vaak ook 
op legendes en sagen. Want dat is de cultuur van de ‘oale grond’ van Twente 
die nog steeds leeft, ook nu nog in de 21e eeuw. Of misschien wel juíst nu, 
omdat veel mensen op zoek zijn naar identiteit en zingeving. 

 
Informatie 

Meer informatie over het Hilligenpad is te vinden op 
www.landschapoverijssel.nl/hilligenpad, of via de gratis app van Landschap 
Overijssel: ‘wandelen in Overijssel’. 

 
Aantekeningen vanuit interview 

Vanuit ‘Landschap Overijssel’ zijn er drie impulsen voor de route: 
ontwikkelen route-app, herstel klein erfgoed verbonden met elementen van 
geloof in het landschap zoals kapelletjes, en interesse in spiritualiteit van het 
landschap (spirit of nature, vgl. Prinses Irene). De route biedt een mix, haal er 
uit wat er voor je in zit: natuur en landschap, spiritualiteit en religie, 
erfgoed. Boekje bij de route heeft als ondertitel: ‘zwerven door Twente’. 
Verhalen spelen een belangrijke rol. Ook rituelen zoals kaarsje op steken in 
een kapelletje. Start was in 2016. Belangstelling die af te meten is uit aantal 
downloads van de app is enorm groeiende en recent is een duidelijke link 
met de coronacrisis te zien. Cijfers: app ging online in 2016: 1000 dat jaar, 
2018: 6000, 2019: 9000, 2020: 16.000! Het viel me op dat in het hele interview 

 
28 https://www.youtube.com/watch?v=1CZEYTX9-NM  

http://www.landschapoverijssel.nl/hilligenpad
https://www.youtube.com/watch?v=1CZEYTX9-NM
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niet één keer het woord ‘pelgrim’ of ‘pelgrimage’ viel, terwijl dat in de gids 
wel een rol speelt. 
 

5.2. Pelgrimsoord Klooster Wittem 
 

 
 

Interview 
Pater Henk Erinkveld cssr (Redemptorist) in gesprek met Herman Holtmaat 
over Pelgrimsoord Klooster Wittem.29 Henk Erinkveld is rector van het 
Klooster Wittem. 

 
Korte beschrijving 

Klooster Wittem is een van de laatst overgebleven bewoonde kloosters van 
Nederland. Het is een landelijk bekend pelgrimsoord. Het klooster 
organiseert regelmatig een zevendaagse wandel-pelgrimstocht over het 
‘Peerkepad’ tussen Wittem en het Peerke Dondersheiligdom in Tilburg. Aan 
de tocht kan via open inschrijving worden deelgenomen. Meestal vindt de 
tocht plaats onder begeleiding van Henk Erinkveld. Door elke dag aandacht 
te geven aan een bepaald thema van de ‘zeven werken van barmhartigheid’ 
geeft men aan de tocht een pelgrimskarakter. Maar het zijn natuurlijk ook 

 
29 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nQQEebVsGH4&feature=yout
u.be&ucbcb=1  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nQQEebVsGH4&feature=youtu.be&ucbcb=1
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nQQEebVsGH4&feature=youtu.be&ucbcb=1
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ronduit mooie wandelingen door de Geul- en Maasvallei en door prachtige 
natuurgebieden in Belgisch Limburg en de Brabantse Kempen. 

In samenwerking met het Huis voor de Pelgrim en met Stichting 
Pelgrimswegen & Voetpaden worden ook andere meerdaagse 
pelgrimstochten en eendaagse groepstochten in en om het Limburgse 
heuvelland georganiseerd. 
 

Informatie 
Meer informatie over Pelgrimsoord Klooster Wittem is te vinden op 
www.kloosterwittem.nl, en over het Peerkepad op www.peerkepad.nl. 
Informatie over de samenwerkingspartners is te vinden op 
www.huisvoordepelgrim.nl en www.spvlimburg.nl  

 
Aantekeningen vanuit interview 

Erinkveld legt de nadruk op de traditie van Wittem als bedevaartsoord van 
Gerardus Majella maar ook van Maria (van Altijddurende Bijstand). Ook 
heeft Wittem een lange worteling als religieuze plek in de regio. De 
initiatieven om van Wittem een actueel pelgrimscentrum te maken worden 
gedragen door het klooster dat allerlei pastorale activiteiten ontwikkelt, en 
de Stichting Pelgrimswegen en Voetpaden dat nauw aan het klooster is 
gelieerd. Die stichting bestaat 25 jaar. Vooral in de zomerperiode worden 
wandelingen aangeboden met een religieus tintje, ‘met een plus’ zoals E. 
enkele malen verwoordt. Nadruk ligt op het open karakter. Er is een breed 
aanbod. Wandelingen en routes komen en gaan, maar vaak wordt een tocht 
een traditie en zijn er nu allerlei vaste paden. Er zijn dagwandelingen en 
meerdaagse tochten, vaak ook over de grens. Bijvoorbeeld naar Banneux of 
Maria Laach (trekken tussen 400/500 mensen), of Noorbeek (150/200). Een 
speciale plaats neemt het Peerkepad in, elk jaar wordt de zevendaagse route 
van Wittem naar Tilburg gelopen, de plaats van Peerke Donders (of 
andersom). Het is een groepswandeling met max. 15 mensen die steeds is 
volgeboekt. Onderweg staat elke dag in het teken van een van de ‘werken van 
barmhartigheid’. Het accent bij alle wandelingen ligt op groepswandelen, 
‘pastoraal begeleid’. Er zijn steeds kleine bezinningsmomenten onderweg. 
Het is een mix van pelgrimeren als recreëren, gezellig, en momenten van 
stilte en bezinnen. Het Peerkepad wordt ook wel gezien als een oefentocht 
voor de camino. De wandelingen worden begeleid door boekjes met naast de 
routebeschrijving bezinningsmomenten via rituelen en gebed. Gemiddeld 
trekken Wittem-wandelingen zo’n 20/30 pelgrims/wandelaars. 

 
 

 

http://www.kloosterwittem.nl/
http://www.peerkepad.nl/
http://www.huisvoordepelgrim.nl/
http://www.spvlimburg.nl/
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5.3. Het Jabikspaad 
 

 
 

Interview 
Janneke Schievink en Gerlof Katuin in gesprek met Peter Hesseling over het 
Jabikspaad.30 Janneke Schievink en Gerlof Katuin zijn bestuursleden van de 
Stichting Jabikspaad Fryslân, de stichting die het Jabikspaad onderhoudt. 

 
Korte beschrijving 

Het Jabikspaad (Fries voor Jacobuspad) is een wandel- en fietsroute van 
St.Jacobparochie (rond 1500 naar de apostel Jacobus genoemd) door 
Friesland naar Hasselt in Overijssel. De route is ca. 150 km lang en kruist een 
aantal natuurgebieden. Het kan zowel zelfstandig gelopen (en gefietst) 
worden als gebruikt worden als aanlooproute naar Santiago de Compostela. 
Het Jabikspaad kent tussen Sint-Jacobiparochie en Irnsum een oost- en een 
westroute. Langs de route zijn diverse overnachtingsplekken, waaronder 
een aantal Friese kerken. Van de route is een gids beschikbaar, een 
gezamenlijke uitgave van Stichting Jabikspaad Fryslân en uitgeverij 
Bornmeer. De route is ook, ter ondersteuning van beschrijving en kaart, in 
het veld gemarkeerd. 
 

Informatie 
Meer informatie over het Jabikspaad vindt men op www.jabikspaad.nl/. Er is 
ook een film over pelgrimeren in Friesland (‘Santiago aan het Wad’) 
beschikbaar.31  

 
30 https://www.youtube.com/watch?v=UsN_kdDZ6x0&feature=youtu.be&ucbcb=1  
31 https://www.youtube.com/watch?v=votogvkH1YU  

http://www.jabikspaad.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=UsN_kdDZ6x0&feature=youtu.be&ucbcb=1
https://www.youtube.com/watch?v=votogvkH1YU
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Aantekeningen vanuit interview 

Dit pad heeft een sterke link met Jacobus en de camino. In St. Jacobiparochie 
is een pelgrimsmonument (opgericht in 1998) en een pelgrimsinfocentrum. 
Het paad kent een lange geschiedenis. De basis is gelegd door Jan Romkes 
van der Wal, pastoor en leraar, die veel onderzoek deed naar Jacobus in 
Friesland. In 1998 werd de Stichting Jacobspaad opgericht en in 2000 kwam 
er een gids en startte de hele route. In 2018 verscheen de 7e druk van de gids. 
Inmiddels zijn er zo’n 10.000 gidsen verkocht. De hele route is bewegwijzerd 
en er is een website voor overnachtingen. Er is samenwerking met de 
Stichting Oude Friese Kerken en er kan sinds 2018 in enkele kerken op 
veldbeden worden overnacht. Het is een pelgrimstocht met een mix aan 
accenten: cultuur en geschiedenis die rond Jacobus voorop, natuur, het 
afzien van het wandelen in het afwisselende landschap. Maar ook is de 
identiteit van de streek belangrijk, er is op de route aandacht voor de diverse 
talen en dialecten. De opzet is om mensen pelgrimeren te laten ontdekken. 
De stempelkaart en de stempeladressen laten zien dat de camino een 
belangrijke inspiratiebron is voor de route. Het paad wil nadrukkelijk niet 
commercieel zijn of worden! 
 

5.4. De Sufi Trail/Drie Bronnen Pelgrimsroute 

 

 
 



34 

POST: Kruisende wegen (Camino Cahier 5, 2021) 

 
Twee ansichtkaarten, een met de route van de Sufi Trail/Drie Bronnen Pelgrimsroute 
rond Heiloo en een met de route van Istanbul naar Konya (uitgave van Sufi Trail/Drie 

Bronnen Pelgrimsroute) 
 

Interview 
Sedat Çakır en Iris Bezuijen in gesprek met Paul Post over de Sufi Trail/Drie 
Bronnen Pelgrimsroute in Heiloo en Egmond.32 Sedat Çakır en Iris Bezuijen 
zijn initiatiefnemers van de Sufi Trail/Drie Bronnen Pelgrimsroute. Naast de 
Sufi Trail/Drie Bronnen Pelgrimsroute hebben zij ook (mede) de Sultanstrail 
(van Wenen naar Istanbul) ontwikkeld. 

 
Korte beschrijving 

De Sufi Trail/Drie Bronnen Pelgrimsroute is een officiële route in Turkije van 
Istanbul naar Konya. In 40 dagen kan deze trail van 801 km worden 
bewandeld. De Sufi Trail/Drie Bronnen Pelgrimsroute in Heiloo en Egmond 
staat in verbinding met de trail in Turkije. 

De Sufi Trail wordt ook Drie bronnen pelgrimsroute genoemd. 40 dagen 
Heiloo en Egmond, is met zijn locatie en concept uniek in Nederland. Heiloo 

 
32 https://www.youtube.com/watch?v=Inn_4InI8cA  

https://www.youtube.com/watch?v=Inn_4InI8cA
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en Egmond en omgeving zijn ideaal voor pelgrims, het heeft al de 
pelgrimsinfrastructuur en Heiloo is een van de grootste 
Mariabedevaartsoorden van ons land. Het idee is de wandeling 40 keer te 
herhalen waardoor er verdieping komt in de route en in jezelf. De tocht leidt 
langs drie heilige bronnen en verschillende abdijen, met ieder hun eigen 
verhaal. Het is een afwisselende route die voert door weiland, dorp en bos. 
Iedere zaterdag organiseert de Stichting Sufi Trail/Drie Bronnen 
Pelgrimsroute een groepswandeling; daarnaast is de route ook goed 
individueel te ondernemen.  

 
Informatie 

Voor meer informatie over de Sufi Trail – Drie bronnen pelgrimsroute: zie 
https://sufitrail.nl/. Er is een introductiefilm over deze route.33 Aanvullende 
informatie voor belangstellenden: voor de Sufi Trail van Istanbul naar Konya: 
zie https://sufitrail.com/. Voor de Sultanstrail, zie: 
https://www.sultanstrail.net/ 

 
Aantekeningen vanuit interview 

De route is dus verbonden met de traditionele route van Istanbul naar de 
heilige stad Konya in Turkije. Begonnen als een soort van oefentocht voor 
die pelgrimage werd het een eigen zelfstandige route rond Heiloo. Het is een 
’40 dagen challenge’, 40 keer loop je dezelfde route, het zelfde rondje en je 
loopt daarmee dan de afstand van de route in Turkije. Er zijn allerlei 
historische referenties: Heiloo is vanouds een belangrijke 
Mariabedevaartplaats, de bronnen (putjes) zijn omgeven met historische 
verhalen, er zijn abdijen met een rijke traditie (Egmond), en ook Graaf Dirk 
III van Egmond (ca. 982-1039) liep op de Konya-route op zijn pelgrimsreis 
naar Jeruzalem. Als zelfstandige route begon de Sufi Trail/Drie Bronnen 
Pelgrimsroute 5 jaar geleden. Inmiddels is er een eigen huisstijl, een gids, een 
pelgrimspakket en een stichting met vrijwilligers. Het wandelen staat 
voorop, maar daarnaast speelt de genoemde historische en religieuze 
aspecten een rol. In de Sufi-traditie is verbinding een centraal element, ook 
die tussen religies. Er zijn contacten met mensen met een Turkse 
achtergrond en ook met de ‘groene moslims’, een wandelvereniging van 
moslims die overal in het land wandeltochten organiseert. Ook is er een link 
met de camino, mensen lopen de trail om het ‘pelgrimage gevoel op te 
wekken. Ook hier verzamel je stempels en aan het slot is er een certificaat. 
Er is een band, betrekkelijk los, met het Sufihuis. Iedereen is welkom. Men 
loopt individueel of in groepsverband van 20, 25 mensen. Er zijn goede 

 
33 https://www.youtube.com/watch?v=hwwVL4Ro_FM  

https://sufitrail.nl/
https://sufitrail.com/
https://www.sultanstrail.net/
https://www.youtube.com/watch?v=hwwVL4Ro_FM
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contacten met de rooms-katholieke kerken onderweg, en met het 
bedevaartcentrum Heiloo. De belangstelling is groeiend en de route trekt 
mensen uit de regio, maar ook landelijk. 

 

 
Sticker met logo van de Sufi Trail/Drie Bronnen Pelgrimsroute: ‘camino de Sufi’ 

 
5.5. Mini-pelgrimages rondom Vessem 

 

 
 

Interview 
Lidy van Lie Peters in gesprek met Peter Hesseling over de mini-pelgrimages 
rondom Vessem.34 Lidy van Lie-Peters is als vrijwilliger werkzaam bij de 
Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem en heeft van daaruit, samen met Toine 
Martens, vier wandelroutes / mini-pelgrimages uitgezet. Start in 2019. 

 
34 https://www.youtube.com/watch?v=M8G9kH9HC2c  

https://www.youtube.com/watch?v=M8G9kH9HC2c
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Korte beschrijving 

De mini-pelgrimages rond Vessem, “vier dagen wandelen vanuit 
pelgrimshoeve Kafarnaüm”, bestaan uit 4 wandelroutes van 15 tot 25 km. 
door de mooiste stukken natuur in de omgeving: de Rondjes Bosschuur, 
Middelbeers, Knegsel en Netersel. Individuele wandelaars kunnen drie of 
meer nachten van dinsdag t/m zondag op de Pelgrimshoeve verblijven en 
aan de wandel gaan. Het zijn mini-pelgrimages, omdat men zich vier dagen 
kan terugtrekken uit de hectiek van het dagelijks leven op een plek die 
uitnodigt om tot innerlijke rust te komen. 

Er is een boekje beschikbaar waarin de wandelingen beschreven staan 
en waarin ook veel informatie is opgenomen over de streek waar men 
doorheen loopt: de natuur en cultuur van het ‘Land van de acht zaligheden’. 

Pelgrimshoeve Kafarnaüm is een plek voor oriëntatie, inspiratie en 
bezinning. Een plek waar je tot innerlijke rust kunt komen. Hier kun je 
afstand nemen van je dagelijkse leven en ruimte zoeken in jezelf. De 
Pelgrimshoeve wil mensen die op deze manier onderweg zijn, gastvrij 
ontvangen en een plezierig verblijf bieden. 

 
Informatie 

Meer informatie over de mini-pelgrimages is te vinden via 
http://pelgrimshoevekafarnaum.nl/mini-pelgrimage/ . Op dezelfde website 
is ook meer informatie te vinden over de Pelgrimshoeve Kafarnaüm. 

 
Aantekeningen vanuit interview 

Opzet is om op de routes en in de Pelgrimshoeve een ‘pelgrimssfeer’ te 
creëren. Men richt zich op mensen die de camino of een andere grote 
pelgrimstocht hebben gelopen en die pelgrimssfeer weer willen oproepen en 
opdoen. De weg naar binnen, je even terugtrekken, rust. Het kan gaan om 
‘af te kicken’ van een pelgrimstocht of juist als voorbereiding ervan. Die 
pelgrimssfeer staat centraal en de natuur, het landschap, de geschiedenis en 
cultuur helpen mee. Ook hier is het motto: ‘meer dan een gewone 
wandeling’. De hoeve is een uitvalsbasis voor individuele tochten en 
wandelen in kleine groepjes. De belangstelling is groot. In jan.-aug. komen 
er ca. 200 pelgrims langs. De stichting werkt met 300 vrijwilligers. 

 

  

http://pelgrimshoevekafarnaum.nl/mini-pelgrimage/
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5.6. De Walk of Wisdom 
 

 
 

Interview 
Manja Bente in gesprek met Herman Holtmaat over de Walk of Wisdom.35 
Manja Bente is bestuurslid van de Stichting Walk of Wisdom. Zij heeft, 
samen met Damiaan Messing, de route ontwikkeld.  

 
Korte beschrijving 

Steeds meer mensen stellen klassieke levensvragen op oude pelgrimsroutes 
als die naar Santiago de Compostela of de Henro in Japan. Pelgrims roemen 
de verbondenheid van het onderweg zijn: verschillen tussen mensen vallen 
weg en het dagen achter elkaar lopen, verbind je met natuur en lijf. 

Geïnspireerd door deze ontwikkeling ontstond in 2015 de Walk of 
Wisdom, een pelgrimage van ongeveer een week lopen (136 km) rondom 
Nijmegen, met telefoon en internet zoveel mogelijk uit. Tijd om na te 
denken over je leven en plaats in het grotere geheel. Breng je voeten in 
beweging en laat je geest vrij. De Walk of Wisdom verbindt klassieke 
levensvragen met moderne thema’s: de zoektocht naar authenticiteit en de 
uitdaging om met miljarden mensen te leven op één planeet. Keuzes die 
ieder van ons afzonderlijk maakt, beïnvloeden het geheel en het geheel 
beïnvloedt ieder van ons afzonderlijk. De tocht is niet gekoppeld aan een 

 
35 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PNSKgILxIo4&feature=youtu.
be&ucbcb=1  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PNSKgILxIo4&feature=youtu.be&ucbcb=1
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PNSKgILxIo4&feature=youtu.be&ucbcb=1
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religie en gaat uit van de gedachte dat alle mensen onderdeel zijn van 
dezelfde planeet en hetzelfde leven. 

De route voert door een divers landschap met on-Nederlandse 
hoogteverschillen. Het grootste deel is onverhard. Begin- en eindpunt is de 
Stevenskerk (1273) in Nijmegen. Je loopt door twee landen, drie provincies 
en elf gemeenten. Iedere derde zaterdag van de maand is er een 
vertrekceremonie voor pelgrims en belangstellenden die hen willen 
uitzwaaien. Iedere eerste zaterdag van de maand is de vertrekceremonie bij 
zonsopgang: de pelgrimslauden. Een bezinningsmoment iets na zonsopgang, 
waarbij we een stille omtrek maken door de verlaten Stevenskerk (1273). Elke 
pelgrim die de Walk of Wisdom uitloopt, mag een pagina insturen ter selectie 
van ons getijdenboek. 

Inschrijven voor de Walk of Wisdom gaat met een donatie aan de 
stichting voor een startpakket. Hiermee steun je de ontwikkeling van de 
pelgrimsroute. Als dank krijg je de routegids en GPS-track, de symbolen van 
de pelgrimage en een digitale lijst slaapadressen voor elk budget. Van elke 
inschrijving gaat tenminste één euro naar het landschap. 

 
Informatie 

Meer informatie over de Walk of Wisdom is te vinden via 
https://walkofwisdom.org/ . Op YouTube vindt men ook een introfilm over 
de route.36 Zie ook de Masterthesis van Lonneke Hermans voor de 
Universiteit voor Humanistiek over de Walk of Wisdom.37 

 
Aantekeningen uit het interview 

Deze wandelroute heeft een duidelijk spiritueel profiel. Pelgrimage is een 
woord dat valt maar niet dominant aanwezig is. De walk is opgezet vanuit 
een ideaal van bewustwording, bezinning, oog voor natuur en milieu via 
rituelen. Rituelen spelen een belangrijke rol. De route zelf is een ritueel, 
maar ook onderweg en bij start en aankomst zijn er ceremonies, riten en 
symbolen. Het routesymbool is een vogel, er zijn vogelringetjes (postduif) in 
plaats van gebruikelijk stempels. Er is niet zo zeer een doel, maar een rondje, 
de weg, het lopen staat centraal. Er wordt een veranderingservaring door 
stilstaan en lopen beoogd. Rust en stilte zijn belangrijk, de telefoon gaat uit. 
De algemene spiritualiteit, kerk en religie voorbij, is verbonden met je 

 
36 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GPX5iVWwbC0&ucbcb=1  
37 L. HERMANS: ‘Ga pelgrim, ga’. Een onderzoek naar betekenissen van seculiere pelgrimage 
(= Masterthesis Universiteit voor Humanistiek, Utrecht 2020), vgl. 
https://www.caminoacademie.nl/wp-content/uploads/Masterscriptie-Walk-of-
Wisdom-definitieve-versie-Lonneke-Hermans.pdf  

https://walkofwisdom.org/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GPX5iVWwbC0&ucbcb=1
https://www.caminoacademie.nl/wp-content/uploads/Masterscriptie-Walk-of-Wisdom-definitieve-versie-Lonneke-Hermans.pdf
https://www.caminoacademie.nl/wp-content/uploads/Masterscriptie-Walk-of-Wisdom-definitieve-versie-Lonneke-Hermans.pdf
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bewust zijn van de natuur, onderweg kan in een zak zwerfafval worden 
opgeruimd. Het aanbod aan ritueel, bezinningsmomenten is overigens 
vrijblijvend: “wij bieden aan, wij adviseren.., maar ieder moet natuurlijk zelf 
weten…”. 
 

5.7. De camini (Huissen) 

 

 
 

Interview 
Wilco Kruijswijk en Anouk Poll in gesprek met Paul Post over de camini.38 
Wilco Kruijswijk en Anouk Poll zijn initiatiefnemers van de camini (mini-
camino’s) die (o.a.) vanuit het Dominicanenklooster in Huissen opgezet 
worden. 

 
Korte beschrijving 

Geïnspireerd door hun ervaringen met de pelgrimstocht naar Santiago de 
Compostela organiseren Anouk Poll en Wilco Kruijswijk vanaf 2013 
zogenaamde camini, kleine pelgrimages. Ze organiseren deze camini bij 
congressen, op het werk, in het bos en bij kloosters. Het kan overal, want de 
belangrijkste ingrediënten zijn gemakkelijk voorhanden: wandelen en stil 
kunnen zijn. Met een thema uit het alledaagse leven (bijv. ‘dankbaarheid’ of 
‘loslaten’) gaat de groep (10 à 15 mensen) – in stilte – op pad. Kruijswijk: “Het 
valt me elke keer weer op dat je bij een stiltewandeling vertrekt als een groep 
mensen die onbekend is voor elkaar en eindigt met een gevoel van 
verbondenheid. Want in de stilte ligt iets intiems, iets kwetsbaars. En dat 

 
38 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jRucDIau1IA&feature=youtu.b
e&ucbcb=1  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jRucDIau1IA&feature=youtu.be&ucbcb=1
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jRucDIau1IA&feature=youtu.be&ucbcb=1
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delen we niet zo vaak met elkaar. Natuurlijk zijn we weleens stil met 
anderen, of praten we even niet. Maar bewust de stilte omarmen en deze 
kwetsbaarheid delen, vinden we lastiger. Door in stilte te wandelen 
verbinden we ons met elkaar.” 

 
Informatie 

Meer informatie over de camini vindt men via https://camini.nl (website 
wordt momenteel [mei 2021] verbouwd). Voor meer informatie: mail naar 
info@camini.nl. Voor de ervaring van een deelnemer, zie 
https://blog.kloosterhuissen.nl/een-pelgrim-puber/  

 
Aantekeningen vanuit interview 

Met als basis het Dominicanenklooster in Huissen begonnen de camini in 
2013 vanuit de ervaringen van de grote camino als stiltewandelingen in 
lunchpauzes. Bewegen en bezinnen staan centraal. Vanaf 2015 werden het 
weekenden en dagen met bepaalde thema’s als loslaten, dankbaarheid, 
samen/alleen. Er was veel animo voor. Het werkte voor mensen helend. De 
ontmoeting is belangrijk. Centraal is de stilte. In een groep wandel je in stilte 
om de rijkdom van de stilte te ervaren. Het zijn aldus mini-pelgrimages met 
allerlei creatieve werkvormen. De routes zijn uiteenlopend. Eerst kort, een 
half uur. De tweede dag langer, 8, 9 km. De derde dag een uur. Het klooster 
in Huissen is begin- en eindpunt. De groep heeft een leider maar verder is 
het motto: zoek je eigen weg! De camini kennen als seizoen: de zomer, voor- 
en najaar en de groep omvat steeds 10/15 mensen. Opzet is om de ‘kwaliteit 
van pelgrimeren’ dichterbij te brengen, te integreren in de maatschappij. Er 
wordt gezocht naar ‘pelgrimsprincipes’ waarbij het wandelen het begin en 
de basis is. De centrale spiritualiteit van de camini kan worden getypeerd als 
bezinning en ontmoeting. 

Ook de camini fungeren wel als een instap, een schoenlepel, naar de 
grote camino: is dat wat voor mij? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://camini.nl/
mailto:info@camini.nl
https://blog.kloosterhuissen.nl/een-pelgrim-puber/


42 

POST: Kruisende wegen (Camino Cahier 5, 2021) 

5.8. Het Gelukkigerwijspad 
 

 
 

Interview 
Wilco Kruijswijk in gesprek met Paul Post over het Gelukkigerwijspad.39 Wilco 
Kruijswijk is initiatiefnemer van het Gelukkigerwijspad. 

 
Korte beschrijving 

Het Gelukkigerwijspad is een inspirerende route, waar je geluk voor jezelf én 
anderen vergroot door te delen en te ontvangen. Kernwaarden zijn: volg je 
eigen ritme, ga ontmoetingen aan, laat de wereld mooier achter. In het 
pelgrimspakket krijg je, naast de routegids en het pelgrimspaspoort, een 
serie andere elementen die jou en anderen geluk kunnen brengen tijdens 
het pelgrimeren. Deze serie bestaat uit de elementen ‘geven’, ‘delen’, 
‘mijmeren’, ontvangen’, ‘doen’ en ‘buiten de lijntjes’. Het Gelukkigerwijspad is 
een hedendaagse pelgrimstocht van 125 kilometer in Midden-Nederland. 

De route loopt via Amersfoort, Utrecht, Wijk bij Duurstede, Rhenen en 
Doorn. Je kunt gemakkelijk op verschillende plekken op de route starten of 
je weg vervolgen. De verdeling in 6 etappes is een handreiking: volg je eigen 
ritme! Kijk voor slaapplekken bij de afzonderlijke etappe en gebruik de OV-
kaart om bekijken waar je makkelijk de route kan beginnen en eindigen. Het 
is een route voor individuele wandelaars die in de praktijk ook veel door 
mensen met hun kinderen of kleinkinderen gelopen wordt. De route is niet 
gemarkeerd. Om goed de weg te (her)vinden is een GPS-Track beschikbaar. 
In de routegids zijn 55 detailkaarten opgenomen met een uitgebreide 
beschrijving. 

 
39 https://www.youtube.com/watch?v=E1e4s7L0N9U  

https://www.youtube.com/watch?v=E1e4s7L0N9U


43 

POST: Kruisende wegen (Camino Cahier 5, 2021) 

Meer informatie over het Gelukkigerwijspad vindt men via 
https://gelukkigerwijspad.nl/ . 

 
Aantekeningen vanuit interview 

Het pad presenteert zich als ‘hedendaagse pelgrimage’. De naam 
‘Gelukkigerwijspad’ is een toespeling op toevalligerwijs: geluk en wijsheid 
vinden. Maar ook heling vinden. Het is een pelgrimsroute die je meer dan 
een keer moet doen, individueel maar ook in groepen. Volgens Wilco 
Kruijswijk, de bedenker en vormgever van deze pelgrimage dichtbij huis, is 
het pad gebaseerd op drie elementen: jij – de ander – de maatschappij. Jij: 
het vinden van je eigen ritme, ontdekken van eenvoud; de ander: staat voor 
ontmoeten en de essentie van pelgrimeren: vertrouwen; de maatschappij: de 
wereld mooier achterlaten, onderweg vrijwilligerswerk doen, zwerfafval 
opruimen. Het gaat ook om geluksmomenten ontdekken en doorgeven, 
herstel. Er is vrij veel animo voor het pad. Mensen lopen het bij gelegenheid 
van een verjaardag, pensioen, of ook weer ter voorbereiding van de grote 
camino. Iets meer vrouwen dan mannen lopen het, leeftijd met name rond 
50/55 en gepensioneerden. Het pad bestaat vijf jaar. Het idee van het pad 
sluit nauw aan bij het werk van Kruijswijk in de informele zorg, mantel- en 
buurtzorg en zingeving. In de route zit ook dat aspect van heling, opladen, 
je beter voelen door naar elkaar te luisteren, geluksmomenten koesteren. 
Ook speelt Amersfoort met een verleden als mirakelstad een rol, de 
geschiedenis wordt gebruikt voor het heden. Bijvoorbeeld via 
‘wonderwoensdag’ waar steeds een wonder centraal staat. 

 
5.9. Camini’s in Zuid-Limburg 

 

 

https://gelukkigerwijspad.nl/
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Interview 

Anya Niewierra in gesprek met Paul Post over Camini’s in Zuid-Limburg.40 
Niewierra is algemeen-directeur van Visit Zuid-Limburg.  

 
Korte beschrijving 

Een camini is een ‘mini camino’, oftewel een heel korte pelgrimservaring. 
Omdat niet iedereen weken of zelfs maanden vrij kan nemen om naar 
Spanje te wandelen zijn er de 11 camini’s. Deze pelgrimswandelingen liggen 
allemaal langs de originele Jacobsroute en zijn door middel van spreuken en 
opdrachten speciaal ingericht op bezinning en bewustwording, net als 
wanneer je naar Santiago zou lopen. De 11 camini’s hebben allemaal een 
verschillend thema. Een paar voorbeelden: De Route van het Anders Zijn (o.a. 
langs de Sint-Amelbergabasiliek, dwars door het Ijzerenbos). Deze route 
nodigt je uit om zelf anders te zijn, maar ook nieuwsgierig te blijven naar 
het anders zijn van iedereen om je heen. De zintuigenroute (langs de 
stadsparken van Sittard-Geleen) daagt je uit om je zintuigen op scherp te 
zetten. De Route van de Overgave (de omgeving van Houthem en Valkenburg): 
ben je een controlfreak? Zoek eens de natuur op en geef je hier volledig aan 
over. 

 
Informatie 

Meer informatie over Camini’s in Zuid-Limburg vindt men via de site 
visitzuidlimburg.nl.41  

 

Aantekeningen vanuit interview 
De camini’s zijn een product van een marketingstrategie van Visit Zuid-
Limburg, de vroegere VVV (136 jaar oud in Limburg). Het is een 
‘productinnovatie’. Het idee van camini’s in Limburg kwam door contact met 
internationale camino-organisaties. Men zag kansen van daaruit voor 
wandelingen die geënt waren op de camino, als proefdraaien of als ‘napret’. 
Die veronderstelde markt werd onderzocht in 2016/7. Er zijn twee 
doelgroepen: de gewone wandelaars en mensen die iets willen met de 
camino. Zo ontstonden er 11 rondjes met de ‘echte’ camino-route als basis en 
referentie, er is religieus erfgoed, men probeert de camino-sfeer te houden, 
er is een boekje en stempels. Het past ook in een breder kader van Bezin in 

 
40 https://www.youtube.com/watch?v=VfBHHRf0-eI  
41 https://www.visitzuidlimburg.nl/ontdek/bezin-in-zuid-limburg/jacobspad-
zuid-limburg/camini-s/?utm_source=verkorteurl&utm_campaign=Thema-
Bezin&utm_medium=internalforward  

https://www.youtube.com/watch?v=VfBHHRf0-eI
https://www.visitzuidlimburg.nl/ontdek/bezin-in-zuid-limburg/jacobspad-zuid-limburg/camini-s/?utm_source=verkorteurl&utm_campaign=Thema-Bezin&utm_medium=internalforward
https://www.visitzuidlimburg.nl/ontdek/bezin-in-zuid-limburg/jacobspad-zuid-limburg/camini-s/?utm_source=verkorteurl&utm_campaign=Thema-Bezin&utm_medium=internalforward
https://www.visitzuidlimburg.nl/ontdek/bezin-in-zuid-limburg/jacobspad-zuid-limburg/camini-s/?utm_source=verkorteurl&utm_campaign=Thema-Bezin&utm_medium=internalforward
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Limburg dat in 2010 startte als bezinningstoerisme waar religie, de roomse 
traditie en monumenten in Limburg centraal staan. Pelgrimage past daar 
mooi in. Het hele idee is dus een aantrekkelijk aanbod te doen aan de toerist-
passant die 3, 4 dagen eruit wil. Terwijl Wittem meer een groepsbeleving 
biedt, geven camini’s handvatten via gedichten en verhalen voor loslaten en 
geluk. Er wordt samengewerkt met allerlei partners zoals parochies. 
Toerisme is de centrale focus die aldus ook een betere economische basis 
geven aan het rijke religieuze erfgoed. Het succes is enorm. De camini’s als 
concept begonnen in aug. 2020, KPI (streefcijfer, key performance indicator) 
was 25.000 downloads, in maart 2021 was de 100.000 gepasseerd. Er liggen 
allerlei plannen voor uitbouw van het concept. Via virtual en augmented reality 
kunnen gebouwen tot leven worden gewekt. Verhalen komen meer centraal 
te staan, storytelling, films en interviews over hoe het leven vroeger was: ‘meet 
the locals’… Engelse marketingtermen uit de toeristenindustrie vallen me op. 
 

 
 
 

 
Kruisende paden, landgoed Bantam, Bussum (foto: P. Post april 2021) 
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6. Analytische perspectieven: 
het kruispunt van wandelen en pelgrimeren 

 
Na dit beschrijvende, ordenende en verdiepende deel zet ik nu de stap naar 
een meer analytische en interpreterende fase van mijn peilen van nieuw 
opkomende pelgrimspaden in ons land. Ik begin met in te zoomen op 
wandelen en daarna in samenhang daarmee pelgrimeren. 

 
6.1. Wandelen 

Veel wijst erop dat we de opkomst van nieuwe pelgrimspaden moeten zien 
in het bredere verband van de opkomst van wandelpaden en nog breder van 
wat ik ‘wandelcultuur’ zou willen noemen. Wandelen is de laatste jaren 
enorm in opkomst. Een signaal daarvan, te midden van vele andere, is 
bijvoorbeeld de vloed aan boeken over wandelen. Via een van de grootste 
online boekenbestel sites, bol.com, toont een eerste peiling van in Nederland 
verkrijgbare boeken over wandelen aan dat vergeleken met zeilen, surfen en 
fietsen, wandelboeken het hoogst scoren (resp. 385, tegen 48, 6 en 366). Die 
wandelboeken kunnen worden onderverdeeld in routeboekjes (nadruk op 
aangeven van de te lopen route), gidsjes of gidsen (routebeschrijving met 
allerlei toelichting, informatie over natuur, cultuur etc.), reisverslagen, soms 
bedoeld om ook zelf beschreven routes te gaan lopen of enkel bedoeld als 
verslag van wandelervaringen, en boeken over het verschijnsel wandelen, 
meer reflectief, cultuuurwetenschappelijk, historisch, antropologisch of 
filosofisch. Een blik op die boekenlijsten laat meteen ook zien hoe lang er al 
belangstelling is voor het wandelen. Auteurs als Jan Jansen van Galen, Gerrit 
Jan Zwier en Wim Huijser schrijven al decennia hun wandelboeken, en ook 
hebben kranten al jaren steevast een populaire wandelrubriek zoals Caspar 
Janssen in de Volkskrant en Hiero Hielkema in Trouw.42  
 

 
42 Ik noem hier enkel bij wijze van voorbeeld: G.J. ZWIER: Nieuw wandelboekje 
(Amsterdam 2004); IDEM: Wandelen is stilstaan bij de dingen (z.p. 2013). 
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Een greep uit de rijke wandelliteratuur 

 
Prototypische wandelaars uit het verleden worden ook steeds 

herontdekt. Jacobus Craandijk (1834-1912, ‘de wandelende dominee’, ‘de 
dominee die Nederland leerde wandelen’) staat weer in de belangstelling en 
we worden uitgedaagd door een verre nazaat nu weer in zijn voetsporen te 
treden.43  

 

 
43 F. VAN DOORN: Een’ kloeken dagmarsch. Elf stevige tochten door 19e-eeuws Nederland 
(z.p. 2015); IDEM: De eerste wandelaar. In de voetsporen van een wandelende dominee 
(Amsterdam 2017). Jacobus Craandijk publiceerde de destijds populaire 7delige 
reeks: Wandelingen door Nederland met pen en potlood 1875-1884, met aanvullend in 
1888: Nieuwe wandelingen door Nederland. 
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F. VAN DOORN: Een’ kloeken dagmarsch. Elf stevige tochten door 19e-eeuws Nederland (z.p. 2015); 

Jacobus Craandijk publiceerde de destijds populaire 7delige reeks: Wandelingen door 
Nederland met pen en potlood 1875-1884 

 
J.P. Thijsse (1865-1945) wordt steeds weer als wandelaar opgevoerd, de 
wandelingen rond Heerlen van Peters uit 1927 zijn herdrukt44, de 
zomerwandeling door Nederland van Van Lennep in 1823 is heruitgegeven 
en nagewandeld45. En vooral zijn er de vele routegidsen in alle mogelijke 
vormen, maten voor voettochten, voetreizen, trektochten en 
omzwervingen. Ik noem enkel hier de lange afstand wandelpaden (LAW’s), 
de voetwijzers, thematische historische en geografische wandelingen onder 
redactie van de bekende wandelroutemaker Jan Erik Burger. Naast gidsjes 
met allerlei specifieke insteken en thema’s zijn er ook tijdschriften 
gespecialiseerd in wandelen zoals Op lemen voeten, dat inmiddels 
Wandelmagazine heet (maar de oorspronkelijke naam als ondertitel heeft 
behouden), de wandelkrant Te voet en Op pad. Het centrale platform voor 
wandelen in Nederland is vanaf 1980 Stichting Wandelnet, een 
professionele organisatie met bijna 1000 vrijwilligers die de belangen van de 
ca. 10,5 miljoen wandelaars in Nederland wil behartigen. 

 
44 P. PETERS: Wandelingen in en om Heerlen (Heerlen 1927, herdr. 1983). P. 
onderscheidt: kleine wandelingen, grote wandelingen en voetreizen. 
45 G. MAK & M. MATHIJSEN: Lopen met Van Lennep (Zwolle 2000). 
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Interesse in wandelcultuur is ook internationaal in boeken zichtbaar, 
boeken die vaak ook in ons land bestsellers zijn. Ik noem hier de bestsellers 
van Sylvain Tesson46 en Raynor Winn47. 

Voor een duiding van de fascinatie voor het wandelen zijn er allerlei 
boeken die reflecteren over (de betekenis van) het wandelen. Vaak gaat het 
om mengeling van journalistiek, geschiedenis, filosofie en antropologie. 
Herdrukte auteurs van dit genre zijn S.O.’Mara48, T. Lemaire49, R. Solnit50, T. 
Ekelund51. Ik voeg daar het recente ‘handboek voor de vagebond’ van Léon 
Hanssen aan toe, hoewel dit primair een collage is over vrijbuiters in cultuur 
en denken52. 

 

 
Omslagen T. EKELUND: De geschiedenis van het pad. Een voetreis (Amsterdam 2019) en gids 

Pelgrimspad LAW7 deel 2 (editie Amersfoort 2000) 
 

 
46 S. TESSON: Ongebaande paden. Een voetreis dwars door Frankrijk (Amsterdam 2017). 
47 R. WINN: Het zoutpad. Over oude wegen naar een nieuw begin (Amsterdam 2019); 
IDEM: De wilde stilte (Amsterdam 2020). 
48 S. O’MARA: Te voet. Hoe twee benen de mens verder brengen (Amsterdam 2020). 
49 T. LEMAIRE: Filosofie van het landschap (z.p. 1970, 6e druk Amsterdam 1996) met in 
hst. II aandacht voor reizen en toerisme; IDEM: Wandelerwijs (Amsterdam 1997); 
IDEM: Met lichte tred. De wereld van de wandelaar (Amsterdam 2019). 
50 R. SOLNIT: Wanderlust. Een filosofische geschiedenis van het wandelen (Amsterdam 
2019) met veel aandacht voor opkomst van wandelverenigingen in Duitstalige 
landen en wandeltraditie in Angelsaksische landen. 
51 T. EKELUND: De geschiedenis van het pad. Een voetreis (Amsterdam 2019) m.n. deel I: 
33-52 over wandelpaden. 
52 L. HANSSEN: Handboek voor de vagebond (Amsterdam 2020). 
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Al langer zijn religie, spiritualiteit en bezinning een thema in die 
hausse aan wandelliteratuur. Vaak komt dit ook tot uiting in de benaming 
van wandeltochten als bedevaart en pelgrimage. Ik noemde al LAW 7 dat 
Pelgrimspad heet en in het vanaf 1994 gepubliceerde gidsje staan 
hoofdstukjes over de weg naar Santiago de Compostela en over heilige 
plaatsen in zuid Nederland (dat laatste is van de hand van de Nederlandse 
bedevaart- en pelgrimage-expert P.J. Margry). G. Elias en B. Stienaers 
publiceerden in 1997 een gids voor bedevaarten in Europa met als ondertitel 
‘voor pelgrims en toeristen’53, en dit jaar verscheen van de hand van de al 
genoemde wandelschrijver Wim Huijser Pelgrimeren in de polder over 
‘mentale paden dichtbij huis’.54 Een belangrijke impuls voor wandelen met 
een religieuze, spirituele dimensie is de grote belangstelling voor kloosters, 
abdijen en het kloosterleven. Hier stuiten we op het verschijnsel dat wel 
wordt aangeduid als ‘bezinningstoerisme’. In ons land speelde de KRO met 
Leo Fijen hierop in met allerlei programma’s en ook boeken en 
wandelgidsen.55 In ons overzicht van nieuwe pelgrimspaden zagen we ook 
hoe kloosters in tal van routes een rol spelen. Soms zelfs een hoofdrol zoals 
bij Wittemse wandelpaden, de camini in Huissen en het recent (april 2021) 
geopende Ons Kloosterpad in Noord-Brabant. 

 
Wandelcultuur 

De opkomst van allerlei pelgrimspaden met name de laatste vijf jaar (over 
periodisering straks meer) is -dat is, nogmaals, mijn stelling- direct 
verbonden met de populariteit van het wandelen. En dat heeft nog eens een 
enorme stimulans gekregen in tijden van corona. Ik richt me nu verder op 
het lopen en merk slechts kort op dat sommige routes ook te fietsen zijn, en 
dat er ook gidsen en boeken zijn die gaan over fietsen en dat er zoals in ‘het 
rijke roomse leven’ ook fietsbedevaarten en -pelgrimages zijn zoals de 
bedevaartroute beschreven door B. Sitters van Egmond naar Echternach56. 
Maar ik zie dat toch als betrekkelijk marginaal als het gaat om de nieuw 
opkomende pelgrimspaden en richt me dan ook verder op het lopen en 
wandelen. 

De genoemde boeken die reflecteren over wandelen geven een goed 
inzicht in hoe in elke periode het wandelen een eigen kleur heeft. Nieuw was 

 
53 G. ELIAS & B. STIENAERS: Bedevaarten. Voor pelgrim en toerist (Baarn 1997). 
54 W. HUIJSER: Pelgrimeren in de polder (Utrecht 2021). 
55 L. FIJEN, E. GALLE & P. PRONK: Wandelen met God rond abdijen (Leuven/Kampen 
2005). Vgl. T. ZWIJGERS: Langs spirituele plekken (Utrecht 2006). 
56 B. SITTERS: Bedevaartroute. Op de fiets van Egmond naar Echternach (Rijswijk 2002). 
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voor mij bijvoorbeeld het fenomeen van wereldwandelaars.57 
Ondernemende jonge mensen, vaak idealisten, ondernemen in het begin 
van de vorige eeuw een wereldwandeling, ze willen een rondje om de wereld 
lopen. Onderweg verkopen ze op pleinen en straten foto’s van zichzelf als 
wereldwandelaar om aan de kost te komen. Naast de uitdaging van een 
flinke lichamelijke inspanning (een heilzame inspanning in het kader van 
‘rein leven’) stonden de ontdekking van en het stil staan bij natuur en cultuur 
centraal in de wandelcultuur van de eerste helft van de vorige eeuw. Maar er 
is ook de behoefte om uit de dagelijkse sleur te treden: ‘weg uit het donsbed 
van de beschaving’. Er valt aldus veel te zeggen over de geschiedenis van het 
wandelen, over de dynamiek van het fenomeen. Ik weersta aan de verleiding 
daar een excursus aan te wijden en volsta met enkele historische notities om 
de populariteit te peilen. 

 
Wandelconjunctuur? 

Ik ben voor dit cahier op zoek naar wat ik maar aanduid als 
‘wandelconjunctuur’. Is er iets te zeggen over groei en trends, over opkomst, 
populariteit qua periode? Terwijl ik over bijna alle cultuurverschijnselen, van 
vakantieparken tot volkstuintjes, van dierentuinen tot kamperen, wel goede 
studies ken, vond ik eigenlijk geen goed overzicht over wandelcultuur in ons 
land. Wel zijn er allerlei aanknopingspunten in deelstudies over andere 
onderwerpen en ook goede microstudies, studies die zich richten op de 
ontwikkeling van een stad, dorp of regio, en zo indirect een beeld geven van 
de ontwikkelingen van het wandelen.  

Wandelen als recreatieve bezigheid, als het ontspannen gaan, in een 
rustig tempo, genietend van de omgeving, is nauw verbonden met vrije tijd. 
Het was dan ook lange tijd een voorrecht van welgestelden. Vanaf het einde 
van de 16e eeuw ontstonden in Nederland buitenplaatsen, monumentale 
huizen die een geheel vormen met een omliggende tuin of park. Daar 
zochten welgestelde stedelingen een aangename plek om de vrije tijd, vaak 
de hele zomerperiode, door te brengen. Op die buitenplaats werd gewandeld 
en daartoe werden ‘wandelingen’ aangelegd met slingerpaden, 
vergezichten. Ook werden op landgoederen wandelbossen aangelegd, soms 
als een sterrenbos.58 

 

 
57 W. WILLEMS: De wereldwandelaars (Amsterdam 2020). 
58 A. VAN DER WOUD: Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848 
(Amsterdam 1987) m.n. 325-334 ‘de wandeling’. 
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Omslag A. VAN DER WOUD: Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848 

(Amsterdam 1987) 
 

Maar ook de stad zelf bood ‘wandelingen’ aan. Als meer en meer velen 
tegelijk vrije tijd krijgen en op de wekelijkse rustdag willen ontspannen 
worden de randen van de stad en de wallen daarvoor aangewend. De 
vestingwallen kregen de functie van het latere stadspark, er komen 
wandelwegen met uitspanningen en begin 19e eeuw komen er nieuwe 
‘wandelingen’. Steden zoals Utrecht geven de opdracht (in Utrecht in 1829 
aan Zocher) de vestinggordel tot een ‘stadwandeling’ te maken. Net als op de 
buitenplaatsen is de invloed van de speelse Engelse landschapsstijl hier 
zichtbaar. Zo kregen tal van steden in de eerste helft van de 19e eeuw 
‘wandelingen’: Leeuwarden, Zaltbommel, Middelburg, Amersfoort, Tholen, 
Purmerend, Leiden, Zwolle, Wijk bij Duurstede.59 In diezelfde periode 
ontstaan ook nieuwe openbare wandelparken: de Plantage in Schiedam, het 
Wilhelminaperk in Sneek, het Stadspark in Maastricht, de Nieuwe aanleg in 
Wolvega, de Plantage in Culemborg, het Park in Rotterdam en natuurlijk het 
Vondelpark in Amsterdam (1864).60 

Voor de verdere ontwikkeling van het recreatieve wandelen op grote 
schaal kan ik vervolgens verwijzen naar drie plaatsen: Valkenburg, 
Oisterwijk en Hoenderloo waarvoor, hoewel zeer verschillend van aard, 
goede historische overzichten van de ontwikkeling voorhanden zijn.61 Het 

 
59 Ibidem 328. 
60 Zie inleidend deel ‘De natuur bezworen’, in A.M. BACKER (eindred.): Gids voor de 
Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur (3 delen) (Rotterdam 1998) 11-73, hier 43. 
61 Zie voor Valkenburg mijn schets via de opkomst van de Romeinse Katakomben: 
P. POST: ‘Katakomben in Valkenburg: religieus landschap tussen folly en museum’, 



53 

POST: Kruisende wegen (Camino Cahier 5, 2021) 

beeld dat ik zie met betrekking tot het opkomen van toerisme in het 
algemeen en wandelen in het bijzonder is dit. In de loop van de 19e eeuw 
komen de streken in Limburg, Brabant en de Veluwe aarzelend in beeld als 
een soort Arcadië, een oase van rust en natuur. De eerste wandelaars waren 
individuen, idealisten vaak. Maar pas veel later, eind 19e, begin 20e eeuw, 
krijgen die belangstelling en aantrekkingskracht de vorm van grootschalig 
bezoek, individueel en groepsgewijs in institutionele vormen (vakanties 
georganiseerd door de zuilen van vooroorlogs Nederland). Aanvankelijk 
betreft het voornamelijk dagtoerisme (vooral zondag) en slechts heel 
beperkt verblijfsrecreatie. Verkeersverbindingen (stations), toeristische 
organisaties en het hebben van vrije tijd waren belangrijke stimuli. Landelijk 
noem ik de rol van organisaties als de ANWB (1883), de Nederlandse 
Hotelhoudersbond (1890) en de Nationale Bond voor het 
Vreemdelingenverkeer (1896). Alle drie gremia, maar met name de VVV’s, 
ontdekten het wandelen en het uitzetten van wandelroutes als een 
belangrijke invulling va toeristisch bezoek en vakantie. De VVV van 
Valkenburg wordt beschouwd als de oudste VVV in ons land (1885, station 
Valkenburg: 1853), maar ook Oisterwijk claimt die eer (hoewel die VVV 
officieel uit 1909 stamt kende die een soortgelijke voorloper), de VVV van 
Hoenderloo dateert van 1935. Al deze VVV’s hadden een breed assortiment 
aan wandel- en fietsroutes en -gidsjes. Soms waren routes gemarkeerd, 
maar vaker liep men aan de hand van een gidsje. Een nog steeds bestaand 
gemarkeerd wandelpad is het initiatief van het Voetstappenpad van 27 km 
rond Hilversum uit 1938/1939 (de route, een werkloosheidsproject, was, en is, 
gemarkeerd door betonnen paaltjes met een voetstap erop). 

Tot de Tweede Wereldoorlog werd de toeristische infrastructuur 
gevormd door hotels en pensions en groepsaccommodaties voor 

 

in J. OFFERMANS e.a. (red.): Ontgonnen verleden. Opstellen over de geschiedenis van 
oostelijk Zuid-Limburg aangeboden aan Louis Augustus b.g.v. zijn 75ste verjaardag (= 
Werken van het LGOG 15) (Maastricht 1996) 417-442; IDEM: ‘Het ontstaan van de 
Romeinse Katakomben in Valkenburg: Personen en patronen’, in Historische en 
Heemkundige Studies in en rond het Geuldal, Jaarboek 2010 (Valkenburg 2010) 244-287; 
IDEM: De Romeinse Katakomben in Valkenburg. Het verhaal van een unieke kopie 
(Nijmegen 2010). Voor Oisterwijk de twee rijke bundels: Th. CUIJPERS (eindred.): ‘Ge 
wordt geïnviteerd naar Oisterwijk te komen’. Geschiedenis van natuur en toerisme in 
Oisterwijk (= Oisterwijkse Historische Reeks 4) (Oisterwijk 2011); J. FRANKEN, A. VAN 
DEN OORD & W. DE BAKKER (red.): Oisterwijk, een geschiedenis van 800 jaar (= 
Oisterwijkse Historische Reeks 5) (Oisterwijk 2012) daarin m.n.: ‘De ‘kip met de 
gouden eieren’, natuur en toerisme’, 263-272. Voor Hoenderloo en de Veluwe: L. VAN 
MEIJEL ET AL.: Hoenderloo. Cultuurhistorische analyse (Apeldoorn 2010), m.n. 103-114 
(opkomst van toeristisch landschap). 
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groepsvakanties van allerlei organisaties. Vanaf de jaren ‘50 komen de 
campings en vakantieparken op en wordt vanuit daar gewandeld (en 
gefietst). In de jaren ‘90 zien we de omslag naar een meer diffuse 
vrijetijdsbesteding doorzetten. Vrijetijdsbesteding als wandelen en fietsen 
is niet langer alleen of vooral verbonden met de zomer-vakantieperiode, 
maar vindt het hele jaar door, en met name ook in de weekenden plaats. In 
deze periode ontstaan de vele wandelroutes en -paden en gidsjes. Wandelen 
wordt ook niet alleen iets dat je doet vanuit een pension of vakantiepark, 
maar wordt een autonome onderneming. In deze context komen de LAW’s 
op die je in het geheel of in stukjes loopt. Overnachtingen staan nu in dienst 
van die wandelonderneming en niet andersom. Dan begint het op grote 
schaal uitzetten van wandelroutes door ‘wandelexperts’ of ‘routemakers’ die 
er soms hun beroep van maken, en nemen de gidsjes en wandelboekjes een 
grote vlucht, er komen ook aparte tijdschriften, winkels met wandeloutfit en 
routes, en later websites. De grote groei in het ontwikkelen van 
wandelpaden situeer ik in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Dan komt ook de 
professionele wandelroutemaker op (bekende namen zijn en worden hier: 
Jan Erik Burgers, Rutger Burgers en Rob Wolfs). In deze periode ontstaan 
de populaire NS-wandeltochten (‘gemaakt’ door Wolfs vanaf 1993). In het 
nieuwe millennium is er de sterke behoefte om te wandelen over onverharde 
wegen en historische tracés. Denk aan de sinds 2002 ontwikkelde 
klompenpaden (www.klompenpaden.nl), eerst vooral in Utrecht en 
Gelderland, inmiddels verspreid over het hele land. Maar er zijn ook 
‘laarzenpaden’ en ‘trage tochten’ ‘met ‘zandpadgarantie’. Van die ‘trage 
tochten’ zijn er inmiddels al 579.62 De laatste vijf jaar zet die trend sterk door.  

Maar nogmaals: hier past aanvullend, vooral synthetiserend, en 
wellicht corrigerend onderzoek! 

 
Profiel van het wandelen 

In drie boeken (twee over wandelen, een over landschap) gaat Ton Lemaire 
als filosoof en antropoloog in op de wandelcultuur.63 Hij ziet wandelen als 
een bepaalde vorm van voortbewegen. Hij noemt dan een reeks van vormen 
(die ik enigszins heb uitgebreid): wandelen, trekken, zwerven, hardlopen, 
flaneren, slenteren, pelgrimeren, toerisme, reizen, vluchten, migreren, 
zoeken, bezoeken... De eerste drie vormen van voortbewegen schrijft hij een 
speciale identiteit toe: wandelen, trekken en zwerven hebben als enige 
uitsluitend een doel in zichzelf. Ik weet niet of dat zo massief gezegd kan 
worden, maar hij brengt hier wel een belangrijk perspectief in. Hij vergelijkt 

 
62 Zie www.wandelzoekpagina.nl  (gezien mei 2021). 
63 Zie onze noot 49. 

http://www.klompenpaden.nl/
http://www.wandelzoekpagina.nl/
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verschillende vormen van voortbewegen en introduceert ook bepaalde 
kwaliteiten, karakteristieken of profielen. Dit comparatief perspectief keert 
vaak terug: genoemde vormen van lopen worden onderling vergeleken en 
ook gewogen. Dat perspectief heeft alles te maken met het zoeken naar 
identiteit, naar een ‘eigen smoel’ van vormen van lopen. Wat is ‘echt’ 
wandelen? Wat het verschil en overeenkomst tussen wandelen en 
pelgrimeren? Kan je een pelgrim met een huidige migrant-vluchteling 
vergelijken? 

Over die vergelijking met pelgrimeren, en de identiteit van de 
pelgrimage (en ook van de migrant), kom ik straks uitgebreider te spreken. 
Nu sta ik kort stil bij het zwerven. 

In de slotbijeenkomst van het Camino Academie-project ‘Pelgrimage 
opnieuw uitvinden’ (op 16 april 2021) poneerde ik een stelling over wandelen 
en zwerven, vooral om via het genoemde vergelijkende perspectief de 
identiteit van wandelen te betrappen. Ik was daarbij kritisch. Ik haalde een 
beeld-tekst aan van Marianne van der Heijden (1922-1998), een vergeten 
kunstenares uit Limburg (hoewel er recent een mooi proefschrift over haar 
oeuvre en leven verscheen64). Ze komt uit Kerkrade en werkte heel haar leven 
in Zuid-Limburg, en maakte in 1970 een kunstwerk, een beeld-tekst, vellen 
met beeld en tekst, getiteld: ‘Ik zou zo graag een zwerver willen zijn’.65 Het 
eerste (titel)vel toont een vrolijke wandelaar/zwerver die evenwel tegen een 
muur oploopt. Dit beeld is beslist autobiografisch. Ze loopt niet opgewekt 
naar de toekomst (dan zou de verbeelde zwerver eerder naar rechts lopen), 
maar de zwerver loopt terug, naar links tegen die muur. Ze kan het ideaal 
van het zwerver zijn niet waarmaken. Ze zou het willen, maar kan het niet. 

Is er, zo opperde ik in mijn stelling, bij de nieuw opkomende 
wandelpaden niet iets soortgelijks aan de hand? Schuilt er niet in die paden, 
zoals misschien wel in alle wandelcultuur, een verhulde behoefte om als 
wandelaar een zwerver te zijn, los te komen van het leven van alledag, niet 
meteen een vagebond, dat is misschien te hoog gegrepen, maar toch op zijn 
minst een zwerver…? ‘Loslaten’ is zo’n term die ik steeds hoor in de teksten 
bij veel wandelpaden. Dat zie ik ook in onze nieuwe pelgrimspaden: het 
Hilligenpad heeft als motto: ‘zwerven door Twente’. 

Maar wat ik dan zie in de praktijk van die wandelpaden is niet bepaald 
het ‘echte’ zwerven. Ik zie juist grote orde, georganiseerd wandelen, een 
nauwkeurig uitgetekend pad, routes met een keten van paaltjes en pijlen, 

 
64 L. NETEL: De nalatenschap van Marianne van der Heijden 1922-1998. De stem van een 
ongekende kunstenares (Hilversum 2020). 
65 Beeldtekst van de zwerver: Ibidem, 199, tekst 197-200; een andere zwart-wit versie 
van de mislukte zwerver verscheen in Speling 1 (1971). 



56 

POST: Kruisende wegen (Camino Cahier 5, 2021) 

GPS ondersteund, toelichting over natuur en cultuur onderweg, zelfs 
opdrachten onderweg. Het zwerven is teruggesnoeid tot een uitgekiend 
rondje van station tot station. Is het huidige wandelen gemankeerd 
zwerven?  

 
Pad 

Alvorens de relatie met de pelgrimage te gaan bespreken eerst nog een 
opmerking over de benaming van de weg die wordt gegaan. Te midden van 
een veelheid aan aanduidingen zoals tocht, (voet)reis, weg, route zie ik vanaf 
de jaren ‘90 van de vorige eeuw een opmerkelijke opmars van de aanduiding 
‘pad’. Dominant wordt inmiddels gesproken van wandelpaden. Als een 
bepaalde wandelroute een naam en thema krijgt is dat een ‘pad’ zoals 
‘Pieterpad’ of ‘Pelgrimspad’. De al genoemde Noorse historicus en journalist 
Ekelund schreef ‘een geschiedenis van het pad’.66 Pad staat voor het 
internationale Engelse path en trail. Pad heeft tal van connotaties waaraan 
men nu waarde hecht. Het roept buiten de stad op (in de stad zijn lanen, 
straten, trottoirs), wegen zijn verhard, paden liefst onverhard, ze lopen door 
velden, bossen en weilanden. Een pad kan lang zijn, maar ook kort, het 
genoemde rondje. Hoewel de feitelijke praktijk vaak anders is roept pad ook 
iets van organisch ontstaan op, het is niet primair gemaakt, ontworpen, 
maar ontstaan door lopen van mensen, mensen die ‘hun gang zijn gegaan’ 
(vgl. in omloop zijnde definities van pad als: ‘voetweg’, ‘smalle weg ontstaan 
door de voetstappen van mensen of dieren die erlangs zijn gegaan’, 
‘wandelroute’, ‘smalle weg door gebruik ontstaan’). Denk ook aan het 
bekende ‘olifantenpaadje’, ‘voetpad’ en het onderscheid tussen ‘begaanbare’ 
en ‘onbegaanbare’ paden.  

 
6.2. Pelgrimeren 

Mijn (hypo)these is nu dat de opkomst van pelgrimspaden, waarvan ik in 
mijn panorama een overzicht gaf, nauw verbonden is met de populariteit 
van wandelen, met de actuele wandelcultuur. Nog specifieker gesteld: met 
de wandelcultuur die ik traceerde vanaf de jaren ‘90 van de vorige eeuw. Die 
wandelcultuur laat zich kenmerken door een sterk opkomende tendens tot 
thematisering, door thema’s aan routes te geven die vaak meer zijn dan een 
geografische aanduiding zoals Zuiderzeepad (vgl. Limes, Floris V, 
Nederlandse Waterlinie, Westerbork, Industrieel erfgoed, maar het kan ook 
gaan om routes ‘in het spoor van…’ zoals het nawandelen van Frida Vogels 

 
66 Zie noot 51. 
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(een literaire pelgrimage genoemd)67 of de mieterse wandelingen van 
Voskuil68). Het gaat me dus om de interferentie van wandelen en 
pelgrimeren, het kruisen en ontmoeten van die twee wegen, en na wandelen 
richt ik me nu op pelgrimeren. Maar eerst een notitie over wandelen en 
bedevaart. 
 

Bedevaart 
Bij de genoemde nieuw opgekomen pelgrimspaden zien we dominant dus 
de aanduiding pelgrim/pelgrimage en pad. Bedevaart komt nauwelijks voor 
in dit verband. We stonden al kort stil bij het onderscheid tussen bedevaart 
en pelgrimage. Terwijl, zoals we zullen zien, wandelen en lopen nauw 
gerelateerd zijn aan pelgrimeren, aan de pelgrim en aan de pelgrimage, ligt 
dat bij de bedevaart anders. De reis naar het bedevaartsoord hoeft niet 
lopend afgelegd te worden. Traditioneel reisde men in groepsverband per 
(omni)bus, boot, fiets of trein naar populaire oorden als Brielle/Den Briel, 
Dokkum, Heiloo, Wittem. Bus en trein overbrugden de afstand naar 
buitenlandse bedevaartcentra als Kevelaer, Scherpenheuvel, Lourdes, 
Lisieux, Beauraing, Banneux. Niettemin speelde, en speelt nog steeds wel, 
lopen een rol bij de bedevaart en wel als onderdeel van de rituelen ter plekke. 
Een vast onderdeel van de devotie was een processie. Daarvan zijn er vanaf 
de 19e eeuw twee hoofdvormen: de kruisweg en de Mariaprocessie. Op de 
bedevaartplaats was er daartoe ook een infrastructuur aanwezig: het 
processiepark met zowel de kruiswegstaties als een Lourdesgrot. Er werd 
dus ter plekke ritueel gelopen, maar dat werd niet als pelgrimeren of 
wandelen gezien maar als ritueel, gestileerd en geformaliseerd lopen, als 
processie (van procedere: voortschrijden). Het ‘varen’ in bedevaart betreft dus 
het algemene gaan of reizen en niet wandelen. Naar sommige 
bedevaartplaatsen wordt natuurlijk wel gelopen. ‘Traditioneel’ is de 
wandeltocht van Eindhoven naar Handel, of vanuit nabij gelegen plaatsjes 
naar Smakt. Ook klooster Wittem biedt wandeltochten aan naar 
bedevaartsoorden zoals Maria Laach en Banneux, maar deze worden 
nadrukkelijk nu pelgrimstochten genoemd. Pelgrimage is dus de vlag die 
prijkt op veel nieuw opgekomen wandelpaden. 

 
 
 

 
67 J. LOONTJENS: Als het over de liefde gaat. Literaire pelgrimage in Umbrië (Amsterdam 
2019) 
68 W. HUIJSER (samenstelling): Had je nog willen wandelen? Mieterse wandelingen met 
Maarten Koning (Amsterdam 2021). 
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De invloed van de camino 
Alvorens nader in te gaan op de vraag hoe eenduidig nu die relatie van 
wandelen en pelgrimage is, de vraag dus naar het profiel en de identiteit van 
de nieuwe pelgrimspaden, lijkt het onontkoombaar eerst de relatie met de 
camino aan de orde te stellen. Veel wijst er namelijk op dat het label 
‘pelgrimage’ geïnspireerd is door die herleefde pelgrimsroute naar Santiago 
de Compostela. Bij vele genoemde pelgrimspaden in ons panorama en in de 
nadere bespreking van een selectie ervan komt de verwijzing naar de camino 
veelvuldig voor op verschillende manieren. Duidelijk is dat bij de 
Jacobspaden of pelgrimspaden die zich expliciet beroepen een deel van de 
route te zijn naar Santiago, of daarvan een ‘aanlooproute’ te zijn. Andere 
routes verwijzen naar de camino als model waarnaar het pad is ontworpen, 
of er zijn bepaalde elementen die herinneren aan de camino zoals het 
verzamelen van stempels onderweg. Dat stempelen is overigens een 
gelaagde praktijk: het gaat om een bekend controlesysteem dat we ook in de 
Elfstedentocht zien of vroeger bij werkloosheidsuitkeringen, maar het kan 
ook gaan om een spaar-, verzamelactie zoals bij de Limburgse camini waarin 
deelnemers worden geprikkeld stempels te sparen. Veel routes profileren 
zich, zoals we zagen, ook graag als instap-camino, om eens te kijken of het 
wat is, of als een weg om na de grote camino nog eens die pelgrimssfeer her 
te beleven (‘afkicken’, ‘napret’).  

Helemaal duidelijk is de link met de camino bij de twee camini(‘s) die we 
tegenkwamen rond Huissen en in Zuid-Limburg. De terminologie is hier 
overigens interessant en vloeiend, associatief, maar ook wel verwarrend als 
je het formeel taalkundig bekijkt. Verwezen wordt natuurlijk naar camino als 
benaming van de pelgrimsroute naar het graf van Jacobus in Santiago de 
Compostela, in het Spaans: camino de Santiago of Jacobsweg. De camino is met 
name de hoofdroute door Spanje, de zogenoemde camino Francés waarop 
vanuit Frankrijk diverse routes aansluiten. De camino leidt dan vanuit de 
Pyreneeën naar Santiago. Maar meer algemeen is camino het label geworden 
van de pelgrimsweg naar Santiago in heel algemene zin én de benaming 
voor een pelgrimage-onderneming. Camini is natuurlijk een spelen met 
camino en mini als klein. Een mooie vondst die je vaker tegenkomt. Maar 
tegelijk refereert het aan de meervoudsvorm in het Italiaans zoals veel 
mensen speels euri als meervoud van euro gebruiken. Maar camino is Spaans, 
camino in het Italiaans betekent schoorsteen en cammino is pad, weg, 
meervoud cammini. In Limburg wordt gesproken van een camini, en 
meervoud camini’s, en in Huissen zien ze camini als meervoud. Elders, zoals 
in Vessem, spreken ze van mini-pelgrimages, mini-camino’s.  

Maar de link met de camino is duidelijk, zoals ook het 
plaatsvervangend, culminerend de camino lopen door steeds een aantal 
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kilometers te lopen totdat samen de afstand naar Santiago is volbracht. De 
nieuwe Via Coriovallum is ook duidelijk met als motto ‘springplank naar 
Santiago de Compostela’ hoewel heel expliciet ook wordt verwezen naar de 
wegen naar Rome. 

De band van ons thema met de camino is dus dominant aanwezig. 
Maar hoe zit het met de ‘conjunctuur’ van de camino? We kunnen hier 
terugvallen op allerlei statistieken, met name de data van officieel ‘geboekte’ 
pelgrimages in het kantoor van Santiago (Oficina del peregrino)69 en voor 
Nederland gegevens van het Nederlands Genootschap van St. Jacob70. Deze 
cijfers en allerlei deelstatistieken zijn online ruim toegankelijk. Ik haal er nu 
de belangrijkste trends uit. Ik benadruk hierbij wel dat de cijfers dus uitgaan 
van officieel geregistreerde pelgrims, daarnaast zijn er velen die niet de 
moeite namen (en nemen) om zich te laten registreren. Met welk percentage 
we de cijfers daarvoor moeten corrigeren is bij mijn weten onbekend. 

Allereerst moeten we signaleren dat de camino pas betrekkelijk recent 
weer in de belangstelling is gekomen, eerst in Spanje en later internationaal. 
In 1978 werden 13 (ja!) officiële pelgrims geregistreerd. Pas in 1993 is een 
trendbreuk te zien en begint een gestage spectaculaire opleving. In 1994 
wordt de grens van 10.000 gepasseerd, 100.000 in 2006, 200.000 in 2013 en 
300.000 vanaf 2018. De zogenoemde ‘heilige jaren’ zijn hierbij uitschieters, 
pieken (behalve nu 2021 vanwege corona). Het aantal Nederlandse pelgrims 
is de laatste jaren constant, namelijk ca. 3500 (1000 bereikt in 1999, 2000 in 
2010, 3000 in 2012, en vanaf 2015 ca. 3500, in 2019 aan de vooravond van de 
corona-pandemie: 4195).  

Er valt nog van alles op te merken over de ‘camino conjunctuur’. Ik 
volsta voor ons doel nu met drie notities nog. 

Allereerst merk ik op dat parallel aan de wandelcultuur de opmars van 
de camino ook eerst bescheiden begint met individuele pioniers. Sommigen 
van hen kennen we door hun pelgrimsverslagen die in boekvorm werden 
uitgegeven. Voor Nederland noem ik dan de verslagen van Hans Burgman 
(1969), Hans Annink (1980) en Herman Vuijsje (1990).71 

Voorts is er het interessante gegeven dat de populariteit van de camino 
sterk beïnvloed blijkt te kunnen worden door media, door een boek dat een 

 
69 https://oficinadelperegrino.com/en/statistics/ (gezien april 2021). 
70 www.santiago.nl (gezien april 2021). 
71 Voor een overzicht van (vroege) Nederlandse pelgrims en hun verslagen, zie 
literatuur genoemd in noot 4. 

https://oficinadelperegrino.com/en/statistics/
http://www.santiago.nl/
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bestseller wordt (Paul Coelho, Shirley MacLaine, Hape Kerkeling), of een 
film (The Way) of een documentaire of TV-serie.72  

En ik wijs op de periodisering. De camino begint zijn opmerkelijke 
opmars internationaal en in ons land in en vanaf de jaren ‘90. Ik wijs in dit 
verband naar wat we signaleerden bij de fasering van de wandelcultuur in 
ons land die we heel tentatief schetsen en waarbij ook de jaren ‘90 als een 
scharnierperiode naar voren kwam. Het lijkt erop dat de camino en 
wandelpaden als autonome steeds vaker gethematiseerde onderneming in 
eenzelfde periode opkomen en populair worden. Ja, veel wijst erop dat de 
camino voor velen zo’n gethematiseerde wandelonderneming is, en 
andersom dat nieuwe wandelpaden graag de camino als model, als een ideaal 
prototype nemen. 

 
Maar er is beslist meer dan de camino-referentie zoals er meer speelt bij de 
camino dan wandelen. Dat blijkt al uit het gegeven dat onze pelgrimspaden 
zich niet enkel profileren als camino. Dat roept dan ook de vraag op wat er 
dan nog meer in het spel is, welke elementen, kwaliteiten nog meer een rol 
spelen bij de nieuw opgekomen pelgrimspaden. Maar eerst geef ik ook voor 
de die pelgrimspaden kort de ‘conjunctuur’ aan. 

 
Conjunctuur van nieuwe pelgrimspaden in eigen land 

Ons panorama van pelgrimspaden geeft een duidelijk beeld qua 
periodisering. Niet verrassend natuurlijk omdat we ons richtten op ‘nieuw 
opkomende pelgrimspaden’. Toch kunnen we signaleren dat 12 van de 19 
opgevoerde paden zijn opgekomen na 2015. Het is dus vooral een 
verschijnsel van de laatste ca. vijf jaar (maar misschien zagen we tal van 
pelgrimspaden ervoor over het hoofd; ik hou me dus aanbevolen voor 
aanvullingen!). Als we een wijdere blik hanteren dan zien we een begin in de 
jaren ’90, met als eerste voorbeeld het Pelgrimspad (LAW 7, gids/route 1994ss).  

 
 
 
 
 

 
72 S. VAN DER BEEK: ‘Media pilgrimage. Stories that shape the modern Camino de 
Santiago’, in J.S. BIELO & L. WIJNIA (eds.): The Bible and global tourism (London/New 
York 2021) 123-146. 
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De Pelgrim en de Toerist: op zoek naar de identiteit van de 
pelgrim/pelgrimage73 

De vraag naar de identiteiten, of misschien beter: identiteiten van de 
moderne pelgrim staat al lang op de agenda van het pelgrimageonderzoek. 
Er is daarbij meer in het spel dan het zoeken naar een passende 
werkomschrijving van pelgrimage. Het gaat ook om de authenticiteit van de 
pelgrim. Een terugkerende thematisering in dat verband is de topos van de 
Pelgrim en de Toerist. Klassiek, maar ook enigszins enigmatisch, is de 
bekende uitspraak van Turner en Turner: “A tourist is half a pilgrim, if a 
pilgrim is half a tourist” uit 1978.74 Nog steeds is deze topos van de Pelgrim 
en de Toerist actueel in het pelgrimageonderzoek en ook voor deze 
verkenning van actuele pelgrimspaden is hij relevant en urgent. In ons 
panorama van pelgrimspaden is er zowel de Pelgrim onder andere door de 
expliciete of impliciete verwijzingen naar de camino, en de Toerist door de 
duidelijk aanwezige toeristische settingen die bijvoorbeeld in de Limburgse 
camini’s manifest zijn.  

Voor een nadere bestudering van de identiteit van de pelgrim is het 
nuttig te zien dat de topos van de Pelgrim en de Toerist in zeer verschillende 
contexten een rol speelt en dat doordat die settingen via het algemene 
podium van de pelgrimagestudies weer op elkaar betrokken zijn er ook 
spraakverwarring kan optreden. Tegelijk komt door die onderscheiding van 
contexten de grote variëteit in beeld van de aanduiding van de religieuze 
identiteit van de Pelgrim, die de vorm kan krijgen van een scherpe 
profilering van een ‘secular pilgrim’ (dat zagen we al als label voor de Walk of 
Wisdom) tot een verdampen van dat onderscheid. 

Ik loop kort de belangrijkste contexten na waarin gezocht wordt naar 
de identiteit van de Pelgrim en dan met name via de referentie aan de 

 
73 In het volgende herneem ik kort wat ik zal uitwerken in mijn bijdrage ‘Pilgrimage 
research on the intersection of religious and ritual studies’, in H. WARFIELD (ed.): 
Multidisciplinary perspectives on pilgrimage research. Historical, current, and future 
directions [in print 2021]. Vgl. L. VAN TONGEREN & P. POST: ‘Religion and tourism: 
beyond the pilgrim and the tourist. Introduction’, in Jaarboek voor 
liturgieonderzoek/Yearbook for Liturgical and Ritual Studies 30 (2014) 11-14; P. POST: ‘De 
Pelgrim en de Toerist. Verkenning van een topos’, in Nederlands Theologisch 
Tijdschrift 67,2 (2013) 135-149; P. POST & S. VAN DER BEEK: Doing ritual criticism in a 
Network Society. Online and offline explorations into pilgrimage and sacred place (= 
Liturgia condenda 29) (Leuven/Paris/Bristol, CT 2016) Ch. 3 ‘Beyond the topos of 
the Pilgrim and the Tourist’, 25-36. Een goed overzicht van religie en toerisme biedt: 
M. STAUSBERG: Religion und moderner Tourismus (Berlijn 2010). 
74 V. TURNER & E. TURNER: Image and pilgrimage in Christian culture: An anthropological 
perspective (Oxford/New York 1978) 20. 
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Toerist. Hoewel deze settingen dus steeds interacteren geven ze ook steeds 
een eigen kleur aan het debat. 

 
(a) Als eerste is er, zoals we al aangaven, een lange traditie om in 

pelgrimageonderzoek in de zoektocht naar de identiteit van de pelgrim te 
werken met typologieën waarin sacraliteit een onderscheidende rol speelt. 
Zo keren daarbij de polen van religieus en seculier vaak terug. Het doel en 
de handelingen, de motieven van een reis zijn bij de Pelgrim religieus en bij 
de Toerist seculier.  

 
(b) De opkomst van leisure and tourism studies bracht een nieuwe 

context voor de Pelgrim en de Toerist. Een jaar na de uitspraak van de 
Turners publiceerde Erik Cohen in 1979 voor het eerst over zijn onderzoek 
naar ervaringen van reizigers.75 Niet alleen was het een treffend voorbeeld 
van de ‘subjective turn’, empirisch onderzoek gericht op individuele 
ervaring, maar baanbrekend was vooral de uitwerking van die ervaringen in 
verschillende modes. De ene pool werd gevormd door de recreational mode van 
de toerist en de andere door existential mode van de pelgrim. In die laatste 
mode was de reis ‘a means of self-realization and self-expression’. Dit peilen 
van de ervaringen van de reiziger/toerist had vooral sedert de jaren ‘90 grote 
invloed op pelgrimage onderzoek.76 Duidelijk werd dat 
pelgrimageonderzoek ook gezien kon worden als een tak van reis- en 
toerisme studies en dat de ervaringen van de toerist/reiziger soms 
nauwelijks te onderscheiden zijn van die van de pelgrim. Bij Cohen, en later 
bij Jaap Lengkeek77 die Cohen’s modes verder uitwerkte, keren ten aanzien 
van de reiziger/toerist noties terug die direct aansluiten bij de aanduiding 
van pelgrimage als religieuze en rituele handeling. Geheel in die lijn richten 
Badone en Roseman zich in een invloedrijke bundel uit 2004 op de overlap 
tussen pelgrimage en toerisme78 en zien we de opkomst van het concept 
‘secular pilgrimage/pilgrim’. 

 
75 E. COHEN: ‘Towards a sociology of international tourism’, in Sociological Research 
39 (1972) 164-182; IDEM: ‘Modes of tourist experience: A phenomenology of tourist 
experiences’, in The Journal of the British Sociological Association, 13,2 (1979) 179-201. 
76 E. COHEN: ‘Pilgrimage and tourism: Convergence and divergence’, in A. MORINIS 
(ed.): Sacred journeys: The anthropology of pilgrimage (Westport 1992) 44-61; IDEM: ‘On 
multiple realities of leisure: A phenomenological approach to the otherness of 
leisure’, in Loisir et Société/Leisure et Society 19,1 (1996) 23-40. 
77 J. LENGKEEK: ‘Leisure experience and imagination: Rethinking Cohen’s modes of 
tourist experience’, in International Sociology 16,2 (2001) 173-184. 
78 E. BADONE & S.R. ROSEMAN (eds.): Intersecting journeys: The anthropology of 
pilgrimage and tourism (Champaign, Illinois 2004). 
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(c) Toch moeten we voorzichtig zijn met die laatste terminologie. Vaak 

staat die namelijk in weer een eigen context. Het concept 
pelgrim/pelgrimage wordt ook vaak als lens, als heuristisch en/of analytisch 
instrument gebruikt. In de bundel van Margry Shrines and pilgrimages uit 
2008 fungeert bij vele auteurs in die bundel waaronder in mijn eigen 
bijdrage pelgrimage als zo’n lens.79 Door de categorie pelgrimage over een 
ritueel heen te leggen wordt getracht het ritueel te situeren en ‘open te 
maken’. Het is niet de bedoeling daarmee de identiteit van het ritueel te 
benoemen of het tot pelgrimage te verklaren. Hier gebeurt wat vaak ook 
gebeurt met het concept of model van ‘rite de passage’. Ook die categorie 
wordt veelvuldig gehanteerd om allerlei handelingen ‘open te maken’ en te 
analyseren door op zoek te gaan naar ‘liminale’ faseringen.  

 
(d) Weer een andere context van de inzet van de Pelgrim en de Toerist 

is de kritische reflectie van sociale wetenschappen en filosofie ten aanzien 
van de actuele cultuur.80 Er is inmiddels een brede traditie van kritische 
cultuurstudie waarin de pelgrim figureert, vaak in direct samenspel met de 
toerist. Ze staan dan voor culturele rollen. Zygmunt Bauman wijdde in 1996 
een apart essay aan de topos.81 Het gaat nu niet om de identiteit van de 
pelgrim of de toerist maar om de identiteit van de (post)moderne mens en 
om een evaluatie van de cultuur. In de context van een algemene 
cultuurschets, onder het motto van ‘liquid modernity’, is voor Bauman de 
mens een ‘restless seeker for identity’ en biedt de pelgrimage via de rol van 
de pelgrim hem een doel: het vormloze krijgt zo vorm, het fragmentarische 
wordt een geheel, en het episodische krijgt continuïteit. De rol van de 
pelgrim staat naast andere rollen: die van de wandelaar (stroller), de 
vagebond en de toerist. Die laatste is voor Bauman het model van de 
depressie en crisis van de moderne cultuur: de toerist is oppervlakkig, 
onverantwoordelijk, een grazer die alles kaalvreet. 

Dat spoor van culturele rollen in een cultuurdiagnose zien we terug bij 
de godsdienstsociologe Danièle Hervieu-Léger82 en de Tilburgse filosoof 

 
79 P.J. MARGRY (ed.): Shrines and pilgrimage in the modern world. New itineraries into the 
sacred (Amsterdam 2008). 
80 POST & VAN DER BEEK: Doing ritual criticism in a Network Society, 26-29. 
81 Z. BAUMAN: ‘From pilgrim to tourist – Or a short history of identity’, in ST. HALL & 
P. DU GAY (eds.): Questions of cultural identity (London 1996) Ch. 2, 18-36, vgl. IDEM: 
‘Tourists and vagabonds: the heroes and victims of postmodernity’, in IDEM: 
Postmodernity and its discontents (Cambridge 1997) 83-94. 
82 D. HERVIEU-LÉGER: Le pèlerine et le converti. La religion en mouvement (Paris 1999). 



64 

POST: Kruisende wegen (Camino Cahier 5, 2021) 

Ruud Welten83. We zijn hier ver van pelgrimage- en toerismestudies en het 
pionierswerk van Cohen die in de ervaringen van de pelgrim en de toerist 
naast verschil ook overeenkomst zag. 

 
(e) Tot slot merk ik op dat er al langere tijd ook kritiek is op het soepele, 

brede metaforische gebruik van pelgrim en pelgrimage. Bezoek aan 
slagvelden, plekken van filmlocaties, graven van schrijvers en idolen: veel 
krijgt inmiddels het label ‘pelgrimage’. Dat lijkt ook het geval in sommige 
van de pelgrimspaden, zeker in het geval van de genoemde Walks. 
Interessant is in dit verband te zien hoe na zijn genoemde bundel over 
‘secular shrines’ Margry later in 2014 zeer kritisch is over dat brede en 
metaforische gebruik van het concept ‘pelgrimage’.84 Hij ziet door het brede 
gebruik van pelgrimage dat de term wel erg diffuus en onscherp (en niet 
academisch) dreigt te worden. Hij stelt voor toch een soort van basisprofiel 
of identiteit te handhaven door pelgrimage te zien als ‘inherently a religious 
or at least spiritual activity’: “if we define whiskey as an alcoholic beverage, 
then secular pilgrimages can be described as alcohol-free whiskey. But can 
we still speak of whiskey?”85 En daarmee ligt de expliciete religieuze 
identiteit van de pelgrim en pelgrimage weer op tafel.  
 

 
Screenshot website van het Gelukkigerwijspad (april 2021) met toespeling op het artikel 

van P.J. MARGRY: ‘Whiskey and pilgrimage: clearing up communalities’, in Tourism 
Recreation Research 39,2 (2014) 243-247 

 
83 R. WELTEN: Het ware leven is elders. Filosofie van het toerisme (Utrecht 2013). 
84 P.J. MARGRY (ed.): Shrines and pilgrimage in the modern world. New itineraries into the 
sacred (Amsterdam 2008); IDEM: ‘Whiskey and pilgrimage: clearing up 
communalities’, in Tourism Recreation Research 39,2 (2014) 243-247. 
85 MARGRY: ‘Whiskey and pilgrimage’, 243. 
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Focus of diversiteit 

Dat pleidooi om religie als een kenmerkend profielelement van pelgrimage 
te zien negeert niet het feit dat pelgrimage een gelaagd en complex 
verschijnsel is waarin verschillende dimensies en aspecten samenkomen. 
Juist dát geeft het hele debat rond de Pelgrim en de Toerist aan. Alle nieuw 
uitgevonden pelgrimspaden in eigen land zijn zich bewust van de 
gelaagdheid van hun onderneming. Er is niet één profiel, het is een 
samenstel van motieven dat zowel de organisatoren als de 
pelgrims/wandelaars in beweging brengt. Die gelaagde meervoudige 
profilering wordt betrekkelijk eenduidig benoemd. De quickscan die 
Miranda Megens op instigatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) uitvoerde (die vreemd genoeg Focus is genaamd)86, de negen 
interviews in ons project, alle noemen in wisselende bewoordingen steeds 
eenzelfde lijstje. Megens komt tot vier profielelementen die deels zijn 
ontleend aan mijn eigen ritueel-sacrale velden87: religie, recreatie/vrije tijd, 
erfgoed en cultuur/identiteit.  

 

 
86 M. MEGENS: Quickscan pelgrimage. Een verkenning naar pelgrimsroutes rond kerken en 
kloosters (Toekomst Relgieus Erfgoed, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed jan. 
2021) https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/sites/default/files/quickscan-
pelgrimage.pdf (gezien april 2021). 
87 P. POST: ‘Profiles of pilgrimage: on identities of religion and ritual in the 
European public domain’, in Studia Liturgica 41,2 (2011) 129-155 IDEM: ‘Der moderne 
Pilger. Die Perspektive aktueller sakraler Felder‘, in St. BÖNTERT (ed.): Objektive Feier 
und subjektiver Glaube? Beiträge zum Verhältnis von Liturgie und Spiritualität (= Studien 
zur Pastoralliturgie 32) (Regensburg 2011) 275-298; IDEM: ‘Fields of the sacred: 
reframing identities of sacred places‘, in P. POST, A.L. MOLENDIJK & J. KROESEN 
(eds.): Sacred places in modern western culture (Leuven/Paris/Walpole, MA 2011) 13-59; 
IDEM: ‘De pelgrim en de toerist. Verkenning van een topos’, in Nederlands Theologisch 
Tijdschrift 67,2 (2013) 135-149; IDEM: ‘Ritual Studies’, in Oxford Research Encyclopedia of 
Religion (New York/Oxford: Oxford UP Sept. 2015): DOI: 
10.1093/acrefore/9780199340378.013.21 URL: 
http://religion.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199340378.001.0001/acref
ore-9780199340378-e-21 (gezien april 2021). 

https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/sites/default/files/quickscan-pelgrimage.pdf
https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/sites/default/files/quickscan-pelgrimage.pdf
http://religion.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199340378.001.0001/acrefore-9780199340378-e-21
http://religion.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199340378.001.0001/acrefore-9780199340378-e-21
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Screenshot met schematische weergave van de tool Focus: M. MEGENS: Quickscan 

pelgrimage. Een verkenning naar pelgrimsroutes rond kerken en kloosters (Toekomst Religieus 
Erfgoed, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed jan. 2021) 

https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/sites/default/files/quickscan-pelgrimage.pdf 
(gezien april 2021), 7 

 
De Stichting Pelgrimeren in Groningen (SPIG) heeft zelfs een zevenslag of 
zevenhoek, een heptagoon, dat ook als logo dient: wandelen en wortelen, 
kerken bezoeken, ontdekken van cultuurhistorie, landschap lezen, 
inspireren en bezinnen, natuur beleven en christelijk spiritueel leven.88  

 

 
88 www.spig.nl (gezien april 2021). 

https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/sites/default/files/quickscan-pelgrimage.pdf
http://www.spig.nl/
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Screenshot van SPIG met het logo met de heptagoon (april 2021) 

 
Ik kom wat de nieuwe pelgrimspaden betreft tot vijf profielelementen, tot 
vijf motiefclusters: wandelen als sportieve bezigheid, als geliefde 
vrijetijdsbesteding, religie/spiritualiteit in brede zin van het woord, 
interesse in cultuur, monumenten en geschiedenis, interesse in natuur en 
landschap, en regionale identiteit. En daarbij speelt op de achtergrond 
steeds een soort algemeen perspectief mee van healing en coping, dat ik ook 
zie als basislaag in alle ritueel handelen. 

Ik zou hier vooral de convergentie van die profileringen willen 
aanhouden en minder de onderlinge verschillen tussen de lijstjes. Wel wil ik 
wijzen op een opmerkelijke tendentie. Wat ik namelijk zie in de interviews, 
in die RCE-quickscan met ‘de tool focus’, in beleid van de paden is dat men op 
zoek is en blijft naar één bepaald dominant profiel, naar een focus die 
identiteit zou moeten bieden. Terwijl, en dat is mijn stelling, we al lang juist 
in een cultuur leven waar diversiteit en dynamiek kenmerkend zijn. Er is 
niet langer één profiel en een identiteit, maar een voortdurende dynamische 
flow van meerdere en wisselende identiteiten en profielen. Tal van 
concepten zijn daarvoor in omloop zoals bricolage, syncretisme en 
superdiversiteit. Ik vermoed dat het succes van de camino, maar ook van deze 
opkomende regionale pelgrimspaden in eigen land, juist te maken heeft met 
die meervoudige profielen, met die gelaagdheid en complexiteit. Er schuilt 
een enorme dynamiek in die wandeltochten: je kunt aansluiten bij al die 
lagen, of juist bij één ervan, of ook beginnen als wandelaar en dan langzaam 
spirituele interesse krijgen, de profielen van de routeplanner kunnen 
afwijken van die van de wandelaar etc. Maar voortdurend proef ik toch dat 
vooral de routeplanners niet aan die flow en meervoudigheid willen. Er moet 
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een keuze gemaakt worden. Waarom die hang naar identiteit? Waarom dat 
sturen in een bepaalde richting?  

De moderne pelgrim is vooral een bricoleur. Pelgrimage komt naar 
voren als een religieuze en culturele arena die als syncretistisch kan worden 
getypeerd in de betekenis die André Droogers aan de term geeft.89 Onder het 
label ‘syncretisme’ ligt het fundamentele theoretische inzicht dat culturele 
en religieuze fenomenen nooit een vastliggende, gesloten manifestatie zijn, 
dat juist de normale situatie er een van syncretisme is, van voortdurende 
verandering, aanpassing, accommodatie90, het aangaan van allianties met 
omliggende manifestaties en fenomenen.91 Dat geldt ook voor pelgrimage. 
Hier haal ik nogmaals het beeld van pelgrimage als casco aan, een open 
vorm, klaar om naar believen te worden afgemaakt, een open ruimte waarin 
de pelgrim letterlijk op haar/zijn manier kan instappen. En dit perspectief 
geldt in wezen ook voor het wandelen. 

 

 
Voetstappenpad rond Hilversum, zie p. 53 (foto: P. Post 2021) 

  

 
89 A. DROOGERS: ‘Syncretism. The problem of definition and the definition of the 
problem’, in IDEM: Play and power in religion: Collected essays (Berlin 2011) Ch. 9, 195-
214, hier 210. 
90 Zeer lezenswaardig in deze context is nog steeds: P.J. MARGRY: ‘Accommodatie en 
innovatie met betrekking tot traditionele rituelen. Bedevaarten en processies in de 
moderne tijd’, in M. VAN UDEN, J. PIEPER & P. POST (red.): Oude sporen, nieuwe wegen. 
Ontwikkelingen in bedevaartonderzoek (= UTP-Katernen 17) (Baarn 1995) 169-201. 
91 P. POST: Rituele herbestemming als recasting. Rituele dynamiek voorbij inculturatie en 
syncretisme (afscheidsrede Tilburg University 1 nov. 2019): 
https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/31538457/Rituele_herbestemming_als_rec
asting.pdf (gezien april 2021). 

https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/31538457/Rituele_herbestemming_als_recasting.pdf
https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/31538457/Rituele_herbestemming_als_recasting.pdf
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7. Enkele thema’s kort belicht 
 

Alvorens samenvattend mijn conclusies te presenteren stip ik kort een reeks 
thema’s of onderwerpen aan die ik van belang acht in het kader van mijn 
verkenning naar de opkomst van nieuwe pelgrimspaden en die wat mij 
betreft zeker in aanmerking komen voor aanvullend onderzoek, maar die ik 
in deze publicatie grotendeels heb laten liggen. 

 
7.1. Doel of reis 

Al langer is onder pelgrims en in pelgrimageonderzoek de kwestie actueel 
hoe belangrijk voor een pelgrimstocht nu eigenlijk het doel is en of het 
accent niet eerder ligt op de reis. De camino wordt dan vaak als casus 
behandeld. Ik zie de discussie over pelgrimage als een reis-georiënteerde of 
op de bestemming gebaseerde (‘journey-oriented’ of ‘destination-based’) 
activiteit als te situeren in de herhaaldelijk aangegeven dynamiek van het 
fenomeen pelgrimeren. 

In fenomenologische zin zie ik in nagenoeg alle in omloop zijnde 
formele definities en omschrijvingen van pelgrimage de heilige plaats als 
bestemming terugkomen. Pelgrimeren is steeds een rituele, devotionele reis 
naar een bijzondere, heilige plaats. Pelgrimeren als een 
bestemmingsgerichte tocht is dominant in de middeleeuwen en zien we nog 
steeds in de traditionele rooms-katholieke bedevaarten. De reis zelf had 
vaak ook betekenis, maar dan vooral als middel voor boetedoening. Het 
accent op de reis, liefst lang en te voet, de ervaring van de reis als spiritueel 
en betekenisvol, kunnen worden gezien als een innovatie, als historisch 
gezien een nieuwe betekenistoekenning van de pelgrimage, verbonden met 
(post)moderne westerse religiositeit en spiritualiteit.  

In de hier bestudeerde nieuwe pelgrimspaden in eigen land zet die 
tocht-oriëntatie sterk door en wordt ook de heilige locatie sterk 
gerelativeerd. In wezen zijn alle wandeltochten die zich als pelgrimage 
benoemen of aan pelgrimage refereren niet primair doelgericht in de zin 
van op weg naar een heilige plaats. Het zijn vaak rondjes zoals we zagen, of 
een stukje van een doelgerichte route (naar Santiago vaak). Of de wandeling 
passeert heilige plaatsen, ze worden onderweg aangedaan zoals op de Sufi 
Trail/Drie Bronnen Pelgrimsroute de drie bronnen en de abdijen. Daarbij moet 
wel worden opgemerkt dat de route van veel paden mede gericht is op die 
bijzondere plekken. 
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7.2. Individuele en/of collectieve onderneming 
Zoals ik bij het onderscheid van bedevaart en pelgrimage aangaf is niet 
alleen het accent op de bestemming of de reis onderscheidend, maar ook het 
gegeven dat een bedevaart meer een collectieve onderneming is en 
pelgrimage meer een individuele (zie 1). 

 Interessant is nu te zien dat ik in de hier behandelde pelgrimspaden 
beide accenten, individueel en meer collectief, terug zie. Vele van de paden 
zijn zowel individueel als groepsgewijs te lopen onder het label van 
‘pelgrimage’ en ‘pelgrimspad’. Maar er zijn ook paden die zich profileren als 
een gezamenlijke onderneming zoals de camini’s bij Huissen en het 
Peerkepad.  

Maar er iets dat genoemd verschil in accent weer relativeert. Wanneer 
een pelgrimage als een individuele tocht wordt ondernomen wil dat niet 
zeggen dat gemeenschap geen rol zou spelen. Integendeel. De ervaringen op 
de camino zijn een treffend voorbeeld van hoe via ontmoetingen met andere 
pelgrims men deel wordt van een pelgrimsgemeenschap. Voor velen blijken 
die ontmoetingen en het deel uit maken van die community een belangrijk 
deel van de pelgrims/wandelervaring te zijn. Bij vele pelgrimspaden wordt 
dat perspectief van ontmoeting ook genoemd als belangrijk onderdeel van 
de tocht. 

 
7.3. Stichter(s) 

Bij rituelen is er vaak de vraag naar het ontstaan. Graag wordt aangegeven 
dat rituelen niet worden gemaakt maar worden gevonden, uit de traditie 
worden aangereikt. Maar we weten tegelijk dat rituelen niet alleen 
organisch kunnen groeien tot wat ze zijn, maar ook worden gemaakt, 
ontworpen of aangepast door bepaalde mensen op een bepaald moment in 
geschiedenis (‘inventing pilgrimage’). Van vele pelgrimsroutes en 
bedevaartsoorden kennen we de ontstaansgeschiedenis niet of kunnen die 
slechts vermoeden. Van andere weten we hoe bepaalde kloosters, abten, 
pausen, landheren, keizers en koningen, stadsbesturen de initiator waren, 
de ‘uitvinders’. Pastoor van Groeningen deed er alles aan om van Vinkeveen 
in 1882 een nieuw Lourdes te maken, het aartsbisdom stak daar uiteindelijk 
een stokje voor.92 Ons dossier pelgrimspaden laten treffend zien hoe 
pelgrimsroutes ‘gemaakt’ worden, vaak door een groep enthousiaste 
mensen, vaak ook door de drijvende kracht van één persoon. 

 
92 ‘Vinkeveen’, in Bedevaartplaatsen in Nederland, deel 4 (2004) 91-96 (P.J. MARGRY). 
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De Walk of Wisdom is een initiatief van Damiaan Messing (1972).93 
Gegrepen door de ontdekking van de kracht van rituelen, onder andere door 
colleges van de founding father van de moderne rituele studies Ronald Grimes 
in Nijmegen, ontwikkelde hij de Walk of Wisdom als een zorgvuldig 
uitgestippeld project, ‘een zoektocht naar wijsheid los van cultuur en geloof’. 

Het Gelukkigerwijspad is gecreëerd door Wilco Kruijswijk die in dit 
Camino Academie project in twee interviews aan het woord komt.94 
Kruijswijk studeerde filosofie, theaterwetenschappen en uiteindelijk 
algemene sociale wetenschappen en is werkzaam als adviseur en 
onderzoeker op het terrein van informele zorg, mantel- en buurtzorg. In 
2007 liep hij de camino en vanuit die pelgrimservaring richt hij zich 
sedertdien op wandelen en pelgrimeren. Hij heeft de hand in een vijftal 
wandelprojecten: de Smedekinckpaadjes, een serie thematische wandelingen 
rond Zelhem, het Struinpad, de route langs de waal van Millingen tot de 
Noordzee, het Geertje Arendpad en het genoemde Gelukkigerwijspad en de 
camini rond Huissen.95  

Het Friese Jabikspaad koestert nog steeds de initiatiefnemer, de 
vroegere pastoor van Bolsward (sinds 2012 met emeritaat) Jan Romkes van 
der Wal. Van der Wal is een veelzijdig man, onderwijzer, schrijver, tekenaar, 
priester, breed geïnteresseerd in mystiek, liturgie en rituelen, kunst, 
geschiedenis, en is sterk geëngageerd met de Friese cultuur, taal en 
identiteit. Hij traceerde sporen van Jacobus in het noorden en legde zo de 
basis van de noordelijke Jacobsweg. 

In Wittem is pater Henk Erinkveld de drijvende kracht, met een reeks 
vrijwilligers. 

Zo weten we van veel genoemde pelgrimswandelingen wie er achter 
zitten: van Vessem, van de SPIG en de Sufi Trail/Drie Bronnen Pelgrimsroute. 
Het Hilligenpad en de camini’s in Zuid-Limburg zijn een initiatief met een 
breder kader. Daar gaat het om een samenwerkingsverband van lokale en 
regionale mensen en groepen gecoördineerd en geïnitieerd door een 
instantie, in dit geval Landschap Overijssel of Visit Zuid-Limburg. 

Het ‘maken’ van de camini’s in Zuid-Limburg is te reconstrueren als 
een in stappen gepland initiatief van de toeristenindustrie. Het is een 
zorgvuldig uitgedacht marketingconcept, dat eerst werd uitgetest, en 
voortdurend wordt gevolgd op rendement, en wordt aangepast en verder 
wordt ‘doorontwikkeld’. 

 
93 https://volzin.nu/de-walk-of-wisdom-is-een-moderne-pelgrimsroute-zonder-
bestemming-ruimte-waarin-betekenis-kan-ontstaan/ (gezien april 2021). 
94 https://mingwp.nl/index.php/over-mij/ (gezien april 2021). 
95 https://mingwp.nl/ (gezien april 2021). 

https://volzin.nu/de-walk-of-wisdom-is-een-moderne-pelgrimsroute-zonder-bestemming-ruimte-waarin-betekenis-kan-ontstaan/
https://volzin.nu/de-walk-of-wisdom-is-een-moderne-pelgrimsroute-zonder-bestemming-ruimte-waarin-betekenis-kan-ontstaan/
https://mingwp.nl/index.php/over-mij/
https://mingwp.nl/
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De hand van de makers is nog beter zichtbaar bij net geopende paden 
of paden in de maak. De Via Coriovallum vanuit Heerlen wordt gemaakt door 
twee bevlogen pelgrims96, de Wegen met zegen door pastores in de Betuwe-
regio met als coördinator pastor Margreet Sanders en het eind april 2021 
geopende Brabantse Ons Kloosterpad is een breed gedragen regionaal (in dit 
geval provinciaal) samenwerkingsinitiatief op het bekende kruispunt van 
toerisme, bezinning en religieus erfgoed waaraan ook een naam is 
verbonden: Jasper van Deurzen werkte vier jaar aan dit project. 

Verder onderzoek naar de nieuw opgekomen pelgrimages in ons land 
zou zich zeker moeten richten op deze ‘stichters’. In belangrijke mate 
kleuren zij het profiel van de routes. Het zijn steeds gedreven 
persoonlijkheden, mensen met een missie. Nader zouden we zo ook het 
onderscheid in kaart kunnen brengen tussen paden gemaakt door deze 
individuen die vaak een groep mensen om hen heen weten te binden aan het 
project, en routes die ontstaan uit regionale, provinciale 
samenwerkingsverbanden. Maar daarbij zou tevens gekeken moeten 
worden in hoeverre de wandelaars/pelgrims de opzet van de stichters naar 
hun eigen hand zetten: wandelaars en pelgrims zijn immers eigenzinnig 
wanneer ze eenmaal op pad zijn. 

 
7.4. Ervaring van de pelgrim 

Zoals bij alle culturele expressies en rituelen is er ook bij de hier besproken 
pelgrimspaden sprake van nieuwe toe-eigeningen verbonden met een 
gelaagde, complexe context. Ik ben mij er sterk van bewust dat ik hier slechts 
een bepaalde dimensie van die toe-eigening in kaart heb kunnen brengen. 
Het accent ligt ten volle op hoe de paden zich manifesteren, op de zijde van 
de stichters, de organisatie, en veel minder op de zijde van de ervaring van 
degene die de paden lopen. Verder onderzoek zou zich moeten richten op de 
wandelaars/pelgrims. Is er bij hen ook die pelgrimservaring? Of is het toch 
primair een wandeltocht? Hoe spelen bij hen de genoemde 
profielelementen, van de tool Focus, de heptagoon van SPIG of mijn vijf 
aspecten? Net zoals bij het multidisciplinaire bedevaartonderzoeksproject 
vanuit Heerlen zou hier een combinatie van kwalitatief en kwantitatief 
onderzoek mooi materiaal kunnen opleveren. 

 
7.5. Diversiteit 

Uit dat nadere onderzoek naar de pelgrims zelf kan ook naar voren komen 
hoe die regionale pelgrim eruit ziet. Ik vermoed dat Visit Zuid Limburg wel 
cijfers beschikbaar heeft over leeftijd, verhouding jong/oud, herkomst 

 
96 https://viacoriovallum.nl/ (gezien april 2021). 

https://viacoriovallum.nl/
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binnen en buiten de regio. Ook de mensen direct betrokken bij de paden 
hebben wel een beeld denk ik. Ik vermoed dat de wandelaars op alle 
pelgrimspaden in het geheel niet het spectrum van culturele en religieuze 
diversiteit weerspiegelen. In dat verband is de Sufi Trail/Drie Bronnen 
Pelgrimsroute zo’n interessante uitzondering. Voor het eerst hoorde ik in dat 
kader van moslim wandelverenigingen (‘de groene moslims’) en verbindt de 
Sufi Trail/Drie Bronnen Pelgrimsroute Turks en Noord-Hollands cultureel en 
religieus heden en verleden. 

 
7.6. Migrant/vluchteling als pelgrim? 

Soms kom ik in de teksten rond deze pelgrimspaden, en vooral bij de 
genoemde walks, de referentie tegen naar de vluchteling-migrant als 
pelgrim. Daarover is discussie. Mag en kan men migranten of vluchtelingen 
zien als moderne pelgrims in de traditie van de pelgrim als vreemdeling. 
Voor sommigen is de onvrijwilligheid hier een bepalend onderscheid. De 
moderne pelgrim gaat doorgaans vrijwillig op weg (ik laat de opgelegde 
pelgrimage in de middeleeuwen buiten beschouwing97), de 
migrant/vluchteling wordt vaak gedwongen (forced migration). Anderen, 
zoals bevrijdingstheologen, zien niettemin bij beiden een bewust zoeken 
naar een beter land98 en wijzen evenals Bert Groen99 op de lange traditie van 
de pelgrimerende ‘conditie’ van het menselijk bestaan, de mens als homo 
viator, als vreemdeling en gast op aarde.  

 
7.7. Regio 

Er is een betekenislaag die bij de opzet van de routes een fundamentele rol 
speelt. Ik noemde die al bij herhaling, maar licht die er nog apart uit. Alle 
routes lijken sterk een regionale en lokale identiteit te willen uitdrukken. 
Het zwaartepunt van de opkomst van dit soort pelgrimsroutes ligt 
onmiskenbaar in de regio: in Friesland, Groningen, Twente, Achterhoek, 
regio rond Nijmegen en Amersfoort, Brabant, Limburg, Betuwe… Wat zegt 
het over die routes? Loopt dit beeld parallel met wandelroutes in ons land? 
Wat zegt het over de pelgrimage-dimensie? Is pelgrimage niet juist regio, 

 
97 Vgl. de klassieke studies van J. VAN HERWAARDEN: Opgelegde bedevaarten. Een studie 
over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in stedelijke rechtspraak) in de 
Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca. 1300-1550) (Assen 1978). 
98 G. TEN BERGE: Pelgrimeren met een missie. Het Palestijnse ‘Kom en zie’-initiatief in 
cultuurwetenschappelijk en historisch-theologisch perspectief (= diss. Tilburg 2020, = 
Netherlands Studies in Ritual and Liturgy 23) (Amsterdam/Groningen 2020) 168-
171. 
99 B. GROEN: Streifzüge und Reisesegen: Liturgische, ökumenische und interkulturellen 
Perspektive (Graz 2018). 
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landgrenzen overstijgend? Ook hier dringt zich de noodzaak van nader 
onderzoek op. 

 
7.8. Missie 

Wandelen, of het nu pelgrimeren is, zwerven of vagebonderen, is even 
ruiken aan vrijheid van niet hoeven, weg van de gebaande asfalt paden, uit 
de stad naar velden en bossen. Maar hoe vrij en onbevangen is dat nieuwe 
pelgrimeren in de regio? Is er toch weer niet ook een missie, een bedoeling, 
een legitimatie in het spel? Eerder besteedde de Camino Academie apart 
aandacht aan dit opkomende lopen met een missie.100 Wandelen alleen is 
niet genoeg, het moet wandelen ‘met een plus’ zijn (die omschrijving kom ik 
vaak tegen). Er moeten soms goede werken verricht worden (zorg, 
opruimen zwerfafval). Op de vele wandelsites zoals het coördinerende 
platform Wandelnet, zie ik bijvoorbeeld heel veel aandacht voor allerlei 
wetenschappelijk onderzoek dat aangeeft hoe heilzaam voor lichaam, en ook 
wel voor de geest, wandelen wel niet is. En op de achtergrond van veel routes 
speelt een kerkelijk-religieuze missie (Pinksterpaad, Wegen met zegen, 
Wittem), of een toeristische zoals heel duidelijk in de opzet van de 
Limburgse camini’s: de missie is daar: Visit Zuid-Limburg! En de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed hoopt op een plek voor al die leegstaande kloosters 
en kerken via druk bewandelde routes. Is de wandelende pelgrimerende 
mens nu een homo ludens of een homo turisticus?101 Word je als 
wandelaar/pelgrim niet deel van een missieproject: gericht op natuur en 
landschap, kerk en religie, projecten van geluk of wijsheid, of regionaal 
toerisme? 

 
7.9. Erfgoed 

De erfgoeddimensie, het koesteren van de tocht zelf en elementen 
onderweg, kapellen, kloosters, kerken, oude boerderijen en kastelen, 
buitenplaatsen, landschapselementen, maakt een belangrijk onderdeel uit 
van de ‘beleving’ van de pelgrimspaden. Al langer wordt dit verbonden met 
culturele processen die worden benoemd als historisering en musealisering 

 
100 S. VAN DER BEEK & P. POST (red.): Onderweg met een missie. Verkenning van de 
opkomende trend om te lopen, fietsen, pelgrimeren met een missie of een goed doel (= Camino 
Cahier 1) (Utrecht: Camino Academie 2017). Vgl.: 
http://www.caminoacademie.nl/wp-content/uploads/2017/07/Camino-Cahier-1-
Voorkant-en-inhoudsopgave.pdf ISBN 978-90-827083-0-1 daarin: P. POST: ‘Lopen 
met een missie: Mapping the field’, 11-21. Vgl. http://www.caminoacademie.nl/wp-
content/uploads/2017/07/Camino-cahier-1-Post.pdf (gezien april 2021). 
101 Vgl. afscheidsrede J. LENGKEEK: Van Homo Ludens naar Homo Turisticus: regressie 
of een stap in de menselijke evolutie? (Wageningen 2009). 

http://www.caminoacademie.nl/wp-content/uploads/2017/07/Camino-Cahier-1-Voorkant-en-inhoudsopgave.pdf%20ISBN%20978-90-827083-0-1
http://www.caminoacademie.nl/wp-content/uploads/2017/07/Camino-Cahier-1-Voorkant-en-inhoudsopgave.pdf%20ISBN%20978-90-827083-0-1
http://www.caminoacademie.nl/wp-content/uploads/2017/07/Camino-cahier-1-Post.pdf
http://www.caminoacademie.nl/wp-content/uploads/2017/07/Camino-cahier-1-Post.pdf
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waarvan de essentie is dat er sprake is van contextwisselingen.102 Een 
Mariabeeld is niet langer een religieus devotieobject, een cultusbeeld, maar 
komt in een museumvitrine terecht als museaal kunstobject. Inmiddels 
signaleren cultuurwetenschappers een complex dubbele beweging. Er is 
enerzijds ‘vererfgoedisering’ (‘heritagization’) van de religie, en anderzijds 
tegelijk ook ‘religionisering’ (‘religionizing’) van erfgoed. De camino is van 
dat proces een goed voorbeeld. De pelgrimsweg naar Santiago is door allerlei 
instanties op Europees, nationaal en regionaal, tot cultureel erfgoed 
‘gecertificeerd’ en tegelijk ‘gesacraliseerd’ als postmodern ritueel of 
(opnieuw) ingebed in missionerende projecten van religieuze instituties. 
Het is de moeite waard om het dossier pelgrimstochten ook in dat licht te 
zien. In hoeverre wordt de pelgrimsroute gezien, beleefd of geproclameerd 
als erfgoed, heeft en krijgt het aantrekkingskracht doordat het is of wordt 
verbonden met geschiedenis en verleden (vgl. camino referentie die we 
dominant tegenkwamen)? En die ‘religionisering’ zou meervoudig vorm 
kunnen krijgen: door de route als pelgrimage religieus apart te zetten (met 
een ‘plus’), door rituele, religieuze of semireligieuze, handelingen in te 
bouwen zoals stilte, start en aankomst ceremonie, liederen etc., en door de 
paden te verbinden met kerkelijke initiatieven zoals we zagen bij het 
Pinksterpaad, Wegen met zegen, Ons Kloosterpad. 

 
7.10. Natuur en landschap 

In alle interviews en ander materiaal over en rond de negen geselecteerde 
pelgrimspaden, maar ook bij andere routes, komt aan het licht dat de 
pelgrimservaring in belangrijke mate wordt gevoed door natuur en 
landschap. Juist ook dit element bevindt zich op het genoemde kruispunt 
van de wegen van wandelen en pelgrimeren. Er is veel en goede met name 
filosofische en cultuurhistorische literatuur over de veranderende omgang 
met natuur en landschap (wildernis, idyllisch Arcadië).103 Het thema van 

 
102 https://heranet.info/projects/hera-2016-uses-of-the-past/the-heritagization-of-
religion-and-the-sacralization-of-heritage-in-contemporary-europe/ (gezien april 
2021). 
103 Een standaardwerk over de veranderende houding ten opzichte van de natuur is 
nog steeds: K. THOMAS: Het verlangen naar de natuur. De veranderende houding tegenover 
planten en dieren 1500-1800 (Amsterdam 1990, Eng. orig. 1983); D. BROWN: God and the 
enchantment of place. Reclaiming human experience (Oxford 2004) met een groot 
hoofdstuk 4 over pelgrimage; T. LEMAIRE: Filosofie van het landschap (z.p. 1970; 6e druk 
Amsterdam 1996); P. POST: Ritueel landschap: over liturgie-buiten (= inaugurele rede 
Tilburg, Tilburg/Heeswijk-Dinther 1995); M. SCHOUTEN: De natuur als beeld in religie, 
filosofie en kunst (Zeist 2001); IDEM: Spiegel van de natuur. Het natuurbeeld in 

https://heranet.info/projects/hera-2016-uses-of-the-past/the-heritagization-of-religion-and-the-sacralization-of-heritage-in-contemporary-europe/
https://heranet.info/projects/hera-2016-uses-of-the-past/the-heritagization-of-religion-and-the-sacralization-of-heritage-in-contemporary-europe/
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pelgrimage en landschap(servaring) verdient beslist aparte aandacht in 
onderzoek als ‘ritueel landschap’. En ook hier ben ik erg benieuwd naar hoe 
de pelgrim-wandelaar natuur en landschap op de pelgrimspaden ervaart. Ik 
vermoed uit wat ik nu aan de ‘aanbodzijde’ zie (vgl. bijvoorbeeld de 
vormgeving van de diverse websites van de pelgrimspaden!) dat natuur en 
landschap sterk figureren als een oase en idylle en zijn vervuld van verlangen 
en betovering. Samen met andere genoemde profielelementen (erfgoed, 
verleden, spiritualiteit/zingeving, regio) vormen ze de basis voor een 
contrastervaring. 

 

 
Omslagen van D. BROWN: God and the enchantment of place. Reclaiming human experience 

(Oxford 2004) en T. LEMAIRE: Filosofie van het landschap (z.p. 1970; 6e druk Amsterdam 1996); 
beide boeken hebben een schilderij van Caspar David Friedrich op de cover 

 
7.11. Media en online-dimensie 

Bij de beschrijving van de rol van de camino noemde ik al de belangrijke rol 
van de media, hoe voor een deel boeken, films, documentaires, tv-series niet 
alleen de populariteit van de camino bepalen maar ook de ervaring daarvan: 
ze bepalen ook het beeld dat pelgrims hebben van de pelgrimage.104 
Eveneens nader onderzoek zou kunnen aangeven in hoeverre dat ook geldt 
voor de pelgrimspaden in eigen land. Ik zag nogal wat artikelen over die 
paden in allerlei media. En ook de diverse uitgebreide gidsjes schetsen een 

 

cultuurhistorisch perspectief (Zeist 2018); E. BRINCKMAN: Filosofische wandelingen. 
Denken over binnen en buiten door de eeuwen heen (Zeist 2015). 
104 S. VAN DER BEEK: ‘Media pilgrimage. Stories that shape the modern Camino de 
Santiago’, in J.S. BIELO & L. WIJNIA (eds.): The Bible and global tourism (London/New 
York 2021) 123-146. 
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bepaald beeld van de route als pelgrimage. In hoeverre bepalen die de 
ervaring van de wandelaar-pelgrim? 

Daarnaast is er de rol van nieuwe media. Lang niet alle routes zijn 
bewegwijzerd. Vaak zijn er aparte apps, routetracks en GPS-ondersteuning. 
Soms worden media bewust en nadrukkelijk ‘uit’ gezet zoals op de Walk of 
Wisdom en de camini rond Huissen.  

 
7.12. Attributen 

Pelgrimage is altijd verbonden geweest met attributen, met allerlei vormen 
van materiele cultuur. Denk aan de specifieke wandeloutfit, vroeger en nu, 
zoals hoed en staf. Denk aan kentekens die de pelgrim kenbaar maakte als 
pelgrim zoals de schelp op hoed, mantel of rugzak op de camino. Maar er 
waren ook credentials, bewijs op schrift dat de houder een pelgrim was en 
aansprak kon maken op faciliteiten onderweg. En de pelgrim nam zaken 
mee vanuit het pelgrimsoord, als souvenir en als bewijs dat zij/hij het doel 
had bereikt. Daarnaast was, en is, er de lange traditie van ex voto’s, 
votiefgeschenken en eulogia, materiële expressies van afgesmeekte genezing 
en dank voor ingeloste smeekbedes. Vaak hebben die ‘pelgrimage-dingen’ 
een gelaagd en samengesteld karakter: het zijn insignes die de pelgrim als 
pelgrims markeren, het zijn herinneringen aan de tocht en de heilige plaats, 
en het zijn ‘krachtvoorwerpen’ die heil en zegen van de heilige plaats, van de 
heilige en het cultusobject present stellen. 

 Ook in de moderne pelgrimage zien we die zaken op allerlei 
manieren aanwezig. Ook op de hier behandelde pelgrimspaden spelen 
attributen een rol en vaak op een heel eigen en nieuwe wijze. Veel paden 
bieden een zogenoemd pelgrimspakket aan. Daarin zit standaard een 
routegids met de beschrijving van de route en allerlei aanvullende 
informatie voor onderweg. Soms bevat de gids ook bezinningsteksten en de 
mogelijkheid van de gids ook een soort wandeldagboek te maken. Maar de 
pakketten van de Sufi Trail/Drie Bronnen Pelgrimsroute, de Walk of Wisdom en 
het Gelukkigerwijspad bieden nog meer: allerlei attributen. De Sufi Trail bevat 
naast dus de gids een cap met logo van de route, het logo op papier als sticker 
en stof, twee ansichtkaarten, en een steen. De Walk of Wisdom heeft naast de 
gids het pelgrimssymbool als een stalen spelt voor op de tas of jas, een 
pelgrimsveter waaraan de pelgrims elf vogelringetjes kan verzamelen van de 
elf gemeenten onderweg. Het Gelukkigerwijspad biedt in het pakket: de gids, 
een pelgrimspaspoort, ansichtkaarten met ‘GeluksZegel’, een modern 
bidprentje, een vuilniszakje (om zwerfafval onderweg te verzamelen), een 
geluksmunt, een pelgrimsinsigne en een geluks(land)kaart.  
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Screenshot van Ons Kloosterpad (gezien mei 2021) 

 
Het pas geopende Ons Kloosterpad biedt de mogelijkheid om souvenirs te 
kopen en te verzamelen in de vorm van 15 prentkaarten en draagbare 
souvenirs die apart zijn ontworpen door kunstenaars. Bij andere routes is 
er, zoals we zagen, vaak het sparen van stempels onderweg. Daarbij valt de 
nadruk op het ‘sparen’, het verzamelen als apart aspect op. Zo lijken de 
Camini’s in Zuid-Limburg het tot een uitdaging of spelelement te verheffen en 
bij inlevering van alle 11 stempels krijg je een cadeau waardoor ook de sfeer 
van een speurtocht wordt opgeroepen (‘spaar ze alle 11!’).  

 

 
Screenshot Camini’s via visitzuidlimburg.nl (mei 2021) 



79 

POST: Kruisende wegen (Camino Cahier 5, 2021) 

 
Ook in die pelgrimspakketten zie ik het samenkomen van de wegen 

van wandelen en pelgrimeren terug. Voor een deel zijn de attributen met de 
pelgrimage verbonden. Ze markeren de pelgrim via een logo (een variant op 
de schelp van de camino), fungeren als bewijs van het afleggen van de route, 
zijn een souvenir, maar zijn ook verbonden met het specifieke 
bezinningskarakter van de route. Maar de attributen lijken ook op de 
merchandise die men meer en meer bij wandelroutes kan krijgen: 
ansichtkaarten, fotomateriaal, werk van lokale kunstenaars, 
streekproducten.  

 
7.13. Internationaal perspectief 

Voor mijn onderzoek keek ik ook heel sporadisch naar het buitenland. Bij de 
start werden we geïnspireerd door de British Pilgrimage Trust (BPT).105 
Maar ook zag ik wellicht parallelle paden opkomen in Scandinavië, 
Duitsland en België. Maar ik proefde daar toch ook grote verschillen, een 
heel eigen context. Zo vermoed ik dat de rol van religie, de institutionele 
religieuze dimensie van pelgrimage en de referentie daaraan in 
wandelpaden, sterk verschilt per land. Heel kort gesteld, lijkt bijvoorbeeld de 
rol van institutionele religie in grote delen van het Duitse taalgebied en in 
Vlaanderen, nog een bepalende rol te spelen. Dat werkt naar twee kanten: 
enerzijds wil men de wandelroute als pelgrimage los maken van een 
dominant religieus-kerkelijk stempel, de camino speelt daar een bepalende 
rol in, en anderzijds zijn kerkelijk-religieuze instanties en gremia nog volop 
actief en zetten wandelen en pelgrimage in als pastorale strategie. In het 
Verenigd Koninkrijk ligt dat weer anders. Daar is pelgrimage juist al lang 
‘verdacht’ geraakt als roomse praktijk, niet passend bij de identiteit van de 
Engelse religiepraktijk. Pelgrimage moet daar opnieuw worden ‘veroverd’ 
en uitgevonden. Dat is de missie van de British Pilgrimage Trust (BPT, vanaf 
2014/5 officieel actief)106, opgericht door, William Parson en Guy Hayward. 
Invloedrijk was een aandachttrekkend essay van Parson met de 
veelzeggende titel ‘Re-inventing the walk’ uit 2015.107 In ongekend korte tijd 
van enkele jaren zette de BPT de pelgrimagewandeling in eigen land op de 

 
105 P. POST: ‘Pelgrimage als ritueel in tijden van corona’: ‘Pelgrimage opnieuw 
uitvinden’, Camino Academie, Utrecht 7 november 2020 pdf, 11pp. via 
https://www.caminoacademie.nl/wp-content/uploads/Lezing-pelgrimage-
opnieuw-uitvinden-2020.pdf (gezien april 2021). 
106 https://britishpilgrimage.org/ (gezien oktober 2020). 
107 https://britishpilgrimage.org/2015/12/re-inventing-the-walk-a-dialogue-on-
british-pilgrimage/ (gezien oktober 2020). 

https://www.caminoacademie.nl/wp-content/uploads/Lezing-pelgrimage-opnieuw-uitvinden-2020.pdf
https://www.caminoacademie.nl/wp-content/uploads/Lezing-pelgrimage-opnieuw-uitvinden-2020.pdf
https://britishpilgrimage.org/
https://britishpilgrimage.org/2015/12/re-inventing-the-walk-a-dialogue-on-british-pilgrimage/
https://britishpilgrimage.org/2015/12/re-inventing-the-walk-a-dialogue-on-british-pilgrimage/
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Engelse kaart, letterlijk, via een uitgebreid netwerk van grotere en kleinere 
tochten die zijn inmiddels uitgezet.  

 

 
Screenshot van BPT met essay van William Parson: ‘Re-inventing the Walk’ (April 2021) 

 
Daarbij hadden ze een reeks observaties als prikkel en program: 

We zijn, zo stelden ze, inmiddels beland in andere, bijzondere tijden, 
waar veel in beweging is gekomen, veel is veranderd. Met name religie heeft 
niet dezelfde positie meer als vroeger: we zijn in veel opzichten traditionele 
vormen van religie voorbij.  

Verder is er een enorm netwerk van wandelpaden en is de interesse in 
lopen en wandelen enorm in opkomst.  

Er zijn voorts vele boeiende plekken, kerken, kloosters, kapellen, maar 
ook resten van voorchristelijke culturen en culten. 

En er is een grote interesse in cultuur en erfgoed, alsook een 
hunkering naar natuur en landschap, maar ook naar heling, en naar 
ontmoetingen. 

Die interesses samen vormen de basis voor het project om pelgrimage 
‘opnieuw uit te vinden’ en wel voorbij traditionele vormen van religie. De 
BPT spreekt hier van ‘free the ritual’. Parson en Hayward schuwen geen 
grote woorden getuige leuzen als: ‘reinventing the walk feels bigger than re-
inventing the wheel’. Al snel gaan ze samenwerken met andere organisaties 
op terreinen van de interesses die ik zojuist noemde, met de National Trust, 
zeg maar de Engelse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en ook met de 
Church of England. 
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In een recent artikel bespreekt John Eade zijn ervaringen met een 
‘pelgrimage’ van de BPT en vergelijkt die met Lourdes. In de titel van het 
artikel spreekt hij van ‘the invention of sacred places’.108 

Het is de bedoeling om juist deze internationale verkenningen in een 
project van de Camino Academie verder te verkennen. In het kader van het 
project ‘Pelgrimage opnieuw uitvinden’ kwam al een internationale 
pelgrimsroute aan bod: de Via Monastica. De Via Monastica is het vervolg 
van de Nederlandse Jacobsweg Amstelredam en valt er voor een stukje mee 
samen. Hij vertrekt in het Noord-Brabantse Vessem bij de pelgrimshoeve 
Kafarnaüm en eindigt na 275 km in Rocroi (F). Van daar kan je langs de Via 
Campaniensis naar Vézelay lopen. De route ontleent zijn naam aan de 
norbertijnenabdijen langs de route: de abdijen van Postel, Tongerlo, 
Averbode en Leffe (Dinant).109  

 
7.14. Corona 

Het project ‘Pelgrimage opnieuw uitvinden’ begon als een onderzoek naar 
pelgrimeren in tijden van corona.110 Op de startbijeenkomst hield ik een 
lezing die sterk in het kader stond van hoe we in ritueel opzicht reageren op 
de pandemie. Als snel werd duidelijk dat de interesse in pelgrimeren in 
eigen land niet exclusief verbonden is met de coronapandemie. Wel gaat er 
een zekere impuls uit van de coronasituatie voor deze 
pelgrimagewandelingen. De cijfers die we voor enkele routes hebben (vgl. 
Hilligenpad, camini’s Zuid-Limburg) lijken daarop te wijzen. 

Het project, waarvan hier verslag wordt gedaan en waaraan een 
andere analyse wordt gewijd, is dus niet als een specifiek coronaproject te 
beschouwen. 
 

7.15. ‘Zinzoeken’ 
De twee laatste thema’s die ik noem hangen nauw samen. Allereerst is er bij 
vele nieuwe pelgrimspaden een vaak vage verwijzing naar spiritualiteit en 
zingeving. Soms is die verwijzing verbonden met religie, al dan niet in 

 
108 J. EADE: ‘The invention of sacred places and rituals: a comparative study of 
pilgrimage’, in Religions 11 (2020) https://doi.org/10.3390/rel11120649 (gezien april 
2021). 
109 Zie voor het interview in het kader van het Camino Academie-project over de Via 
Monastica: 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RRHnecSS9nU&feature=youtu
.be&ucbcb=1 ; voor meer informatie over de Via Monastica: hi 
https://compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-
belgie-luxemburg/via-monastica/ (gezien mei 2021).  
110 POST: ‘Pelgrimage als ritueel in tijden van corona’.  

file:///C:/Users/Gebruiker/surfdrive/TEKSTEN/J
https://doi.org/10.3390/rel11120649
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RRHnecSS9nU&feature=youtu.be&ucbcb=1
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RRHnecSS9nU&feature=youtu.be&ucbcb=1
file:///E:/hi%20https:/compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-monastica/%20(gezien%20mei%202021).%20er
file:///E:/hi%20https:/compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-monastica/%20(gezien%20mei%202021).%20er
file:///E:/hi%20https:/compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-monastica/%20(gezien%20mei%202021).%20er
file:///E:/hi%20https:/compostelagenootschap.be/op-weg/pelgrimswegen/stappen/vertrekken-belgie-luxemburg/via-monastica/%20(gezien%20mei%202021).%20er
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traditionele en institutionele vormen. Maar dikwijls gaat het om de behoefte 
uit te treden uit het opgelegde ritme van het dagdagelijkse leven en stil te 
staan en de balans op te maken en perspectief te zoeken: Wat is nu echt van 
waarde? André Droogers verbindt zingeving met de marge.111 Het zoeken 
naar zin, ‘zinzoeken’ is hier misschien een betere term dan zingeving, 
gebeurt steeds door uit het centrum te treden en in de marge te gaan staan, 
buiten de orde en vastigheden. Dat hele idee van marge stamt uit het 
theoretisch erfgoed van de antropoloog Victor Turner die die wisselwerking 
van marge en centrum vanuit zijn pelgrimagestudie als sleutel ziet voor het 
ritueel in het algemeen.112 Een zelfde soort zoeken naar zin(geving) zie ik in 
de collages over ‘vagebonderen’ van Léon Hanssen.113 Denkers, artiesten 
zoeken buiten het centrum, buiten de gevestigde orde en gebaande paden 
naar zin en inzicht. Vele schrijvers en denkers hebben een hut, Pasolini trekt 
zich terug uit Rome in een toren buiten, of ze gaan aan de wandel. Daar 
buiten worden nieuwe ideeën en perspectieven gezocht en gevonden.  

 
7.16. Healing 

Die zingeving en spirituele zoektocht vanuit de marge, op pad, buiten het 
leven van alledag, krijgt in de traditie van pelgrimages en bedevaarten vaak 
de vorm van een zoektocht naar heil en heling, genezing van lichaam en 
geest. Daar ging het, en gaat het vaak nog steeds voor velen, immers om het 
vinden van heil en genezing, nu graag gevat in de koepelterm ‘healing’. Die 
dimensie is nog steeds, vermoed ik, aanwezig in veel nieuwe pelgrimspaden. 
Juist onderzoek naar de motieven en ervaringen van de 
wandelaars/pelgrims (zie 7.4.!) zou hier de vinger op kunnen leggen. Nu zie 
ik in de presentatie van de paden dat het pelgrimeren/wandelen bij kan 
dragen aan geluk, aan omgaan met tegenslag, aan evenwicht, rust, inzicht, 
opladen, loslaten, onthaasten, bezinning en stilstaan bij dingen die ertoe 
doen zoals ‘echte’ ontmoetingen. Het lopen levert een bijdrage aan een 
betere wereld, aan transformatie en ‘coping’. Vooral de in hoofdstuk 4 onder 
D, E en F genoemde paden benoemen die ‘healing’-dimensie in allerlei 
bewoordingen. Daar ook vloeien ‘zinzoeken’ en ‘healing’ samen. 

 
111 A. DROOGERS: Zingeving als spel. Over religie, macht en speelse spiritualiteit. Een gids 
voor vrije zinzoekers (Almere 2010), vgl. J. STEINS (samenst.), W. VAN DER ZWEERDE & 
H. HOLMAAT (eindred.): Zingeving en spiritualiteit langs de camino. Verslag 
lezingencyclus voorjaar 2015 (Nederlands Genootschap van St. Jacob, Werkgroep 
Geschiedenis en Cultuur, z.p. 2015), 11-13. 
112 V. TURNER & E. TURNER: Image and pilgrimage in Christian culture. Anthropological 
perspectives (New York/Oxford 1978); V. TURNER: The ritual process. Structure and anti-
structure (London 1969). 
113 HANSSEN: Handboek voor de vagebond. 
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Dat zoeken, en vinden, van heil en genezing krijgt allerlei labels en 
invullingen. Het kan gaan om lichamelijk en geestelijk perspectief, om 
individueel of algemeen (‘een betere wereld’). Dat spoor van ‘healing’ is, 
zoals gezegd, vanouds verbonden met bedevaart en pelgrimage114 en maakte 
een integraal deel uit van het al vaker genoemde onderzoeksproject naar 
christelijke bedevaarten dat vanuit Heerlen werd opgezet. Daarin werd die 
‘heilzame’ dimensie expliciet jarenlang onderzocht door de 
religiepsychologen Rien van Uden en Jos Pieper.115 Dat aspect van ‘healing’ 
trekt ook internationaal weer in pelgrimageonderzoek de volle aandacht. Op 
een expert meeting van de Camino Academie verkenden we in een 
masterclass over ‘therapeutic journeys’ in 2019 dat thema onder anderen 
met Heather Warfield in theorie en praktijk.116 De camino wordt door velen 
ervaren als een genezing brengende onderneming. Getraumatiseerde 
veteranen keren terug naar de plek van hun missie als therapeutische reis 
(die terugkeerprojecten worden wel pelgrimages genoemd). Een belangrijke 
term in dat helingsperspectief is ‘transformatie’.117 Pelgrimage wordt 
ervaren als transformatief, als een ommekeer.  

Maar dat perspectief van heling is nu ook sterk geworteld in het 
wandelen. Wandelen wordt aanbevolen als bijzonder heilzaam voor lichaam 
en geest. Op de site van Wandelnet zie ik allerlei gezondheidsclaims.  

Kort en goed: een uiterst belangrijk thema voor nader onderzoek! 
 
7.17. Bijzonder en authentiek 

Als een laatste perspectief geef ik aan dat ons thema van de kruisende wegen 
van de huidige wandel- en pelgrimagecultuur geplaatst kan worden in een 
veel breder kader. Dat wil zeggen niet enkel gericht op wandelen, 
pelgrimeren, of op religie en vrijetijdbesteding, maar breder op sociale en 
culturele processen die de postmoderne samenleving en cultuur 
kenmerken. Als een voorbeeld van zo’n meer omvattend perspectief haal ik 
een studie aan van de Duitse cultuursocioloog Andreas Reckwitz die in het 

 
114 Zie daarvoor I. ALBERS: Heilige kracht wordt door beweging losgemaakt. Over 
pelgrimage, lopen en genezing (= Netherlands Studies in Ritual and Liturgy 5; = diss. 
Tilburg) (Groningen/Tilburg 2007). 
115 Zie daarvoor de in noot 1 en 4 genoemde litt. 
116 https://www.caminoacademie.nl/agenda/2019-masterclass-therapeutic-
journeys/ (gezien april 2021).  
117 Vgl. H. WARFIELD & K. HETHERINGTON: Pilgrimage as transformative process: The 
movement from fractured to integrated (Leiden 2018); S. VAN DER BEEK: ‘Post-Camino 
storytelling: Navigating transformation in a digital age’, in M. HOONDERT & S. VAN 
DER BEEK (eds.): Ritual in a digital society (= Netherlands Studies in Ritual and Liturgy 
21) (Amsterdam 2019) 65-79. 

https://www.caminoacademie.nl/agenda/2019-masterclass-therapeutic-journeys/
https://www.caminoacademie.nl/agenda/2019-masterclass-therapeutic-journeys/
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Duitse taalgebied vele herdrukken kende.118 Reckwitz ziet de postmoderne 
samenleving gekenmerkt door een sterke hang naar het bijzondere, naar het 
unieke. Hij spreekt van een ‘Gesellschaft der Singularitäten’. Hoewel hij 
nergens in zijn boek pelgrimeren of wandelen noemt biedt zijn theorie in 
mijn ogen veel aanknopingspunten om ons thema nader te situeren en te 
analyseren.  

Reckwitz ziet sedert de laatste drie decennia van de vorige eeuw 
(precies ook het tijdvak dat ik al herhaaldelijk noemde voor de opkomst van 
wandelen en pelgrimeren (camino!)) een nieuwe middenklasse in de 
moderne westerse samenleving, academisch geschoold met financiële 
armslag. Die belangrijke groep zoekt nu wegen om een betekenisvol leven te 
leiden door het voortdurend in alle facetten bijzonder en authentiek te 
maken. Men heeft bijzondere interesses en hobby’s, bijzondere vakanties, 
een uniek huis en een exotische tuin, eten is bijzonder, men volgt bijzondere 
cursussen, heeft bijzondere feesten. De rites de passage krijgen liefst een 
bijzondere vorm: doop, huwelijk en uitvaart worden door experts bijzonder, 
liefst uniek vormgegeven. In het Duitse taalgebied zijn de ‘curatoren’ van 
Rent-a-Priest een begrip als het gaat om speciale rituelen op de as van het 
leven en is het platform nu ook in Nederland actief.119 Die hunkering naar 
het bijzondere is direct gekoppeld aan authenticiteit. Authenticiteit staat 
gelijk met ‘het echte’ in de zin van ‘niet-fake’, niet-voorgegeven, ‘niet van de 
grote hoop’, niet-standaard.120 
 Reckwitz werkt dit perspectief wel apart uit voor reizen en 
vakantie.121 Die moeten ook speciaal, uniek en bijzonder zijn, qua plaats, qua 
momenten en aldus qua ervaringen. Overal wordt gezocht naar iets nieuws 
en bijzonders. Dat kan ver weg, maar ook dichtbij. Als het maar ‘niet-toerist-
zijn’ betreft. Het gaat om niet gebaande paden (van slum-toerisme in Zuid-
Afrika tot abdijen vlak bij) en unieke momenten (van dorpsfeesten en 
ceremonies tot concerten).  
 Moeiteloos kan ik hier ons onderwerp van de opkomende 
pelgrimspaden plaatsen. Ook hier lijkt het te gaan om die niet gebaande 
paden, om niet wandelpaden van tien in een dozijn. De pelgrimspaden 
bieden een unieke ervaring door dat samenspel van plaats en moment(en). 
Ook zie ik hoe deze paden onderling zich ook weer willen profileren als 
bijzonder en uniek. En tegelijk is er, zoals ook Reckwitz herhaaldelijk laat 

 
118 A. RECKWITZ: Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne 
(Berlin 2018, 5e druk). 
119 https://www.rentapriest.nl/ (gezien mei 2021). 
120 RECKWITZ: Die Gesellschaft der Singularitäten 137-140. 
121 RECKWITZ: Die Gesellschaft der Singularitäten 320-325. 

https://www.rentapriest.nl/
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zien in zijn boek, de paradox: die zoektocht naar het bijzondere wordt ook 
weer standaard, wordt tot een vast aanbod, trekt een breed publiek: “uniek 
voor iedereen”, “iedereen bijzonder”. 
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8. Conclusies 
 

Afsluitend vat ik mij belangrijkste bevindingen kort samen: 
 
8.1. Kruisende wegen 

Vanaf de jaren ‘90 van de vorige eeuw komen er in het kader van 
toenemende thematisering van wandelroutes ook pelgrimagewandelen en -
paden op. Vanaf ca. 2015 ontstaan er allerlei regionale pelgrimspaden.  

Mijn these is dat de huidige opkomst van zogenoemde pelgrimspaden 
vooral buiten de stedelijke randstad, in de regio, te maken heeft met het 
kruisen van wegen: de weg van het wandelen en die van het pelgrimeren. De 
in Nederland sterk tot ontwikkeling gekomen wandelcultuur kruist, 
ontmoet het pelgrimeren. De sterk tot ontplooiing gekomen 
pelgrimagecultuur kruist, ontmoet het wandelen. De benamingen ‘pad’ en 
‘pelgrimspad’ zijn dominant. Pad, een vaste benaming voor uitgezette 
wandelroutes, vaak met een thema, weerspiegelt in ‘pelgrimspad’ de 
kruisbestuiving van wandelpad en pelgrimeren. 

Het beeld van kruisende wegen geeft ook goed aan dat naast die 
kruising en ontmoeting het pad van de pelgrimage en die van de 
wandelroute ook elk hun eigen weg vervolgen. Ook kun je het kruispunt van 
het pelgrimspad bereiken via het pad van het wandelen of die van het 
pelgrimeren. 

 
8.2. Inductieve aanduiding 

Een pelgrimspad is een wandelroute die in de benaming of in de 
omschrijving en vormgeving (feitelijke route, gids e.d.) als pelgrimage wordt 
betiteld of daarnaar verwijst. Traditionele in omloop zijnde parameters (o.a. 
heilige plaats, cultusobject, religieuze motivatie) voor bedevaart/pelgrimage 
blijken bij de nieuwe pelgrimspaden nauwelijks relevant. 

 
8.3. Camino als dominante referentie 

De camino is bij de nieuwe pelgrimspaden een dominant ankerpunt. Het pad 
plaatst zich qua route in die traditie (Jacobspad), refereert eraan door van 
camini(‘s) te spreken, of blijkt er direct of indirect door de camino 
geïnspireerd.  

 
8.4. Gelaagd profiel 

De nieuw uitgevonden pelgrimspaden bezitten een gelaagd en 
samengesteld profiel. In plaats van te zoeken naar één bepaald profiel of 
focus is er eerder sprake van een interferentie van de diverse 
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profielelementen. Ik benoemde die dimensies van het nieuw opgekomen 
pelgrimspad als: wandelen als sportieve bezigheid, als geliefde 
vrijetijdsbesteding, religie/spiritualiteit/’zinzoeken’ in brede zin van het 
woord, interesse in cultuur, monumenten en geschiedenis, belangstelling 
voor natuur en landschap, en expressie van regionale identiteit.  
 

8.5. ‘Conjuncturen’ 
In het opkomen van de regionale pelgrimspaden ontmoeten ook twee 
‘conjuncturen’, groei- of ontwikkelingspatronen, elkaar: die van het 
Nederlandse wandelen en die van Nederlandse pelgrimeren. Veel wijst erop 
dat de camino en wandelpaden als autonome steeds vaker gethematiseerde 
onderneming in eenzelfde periode opkomen en populair worden (opkomst 
eerst vanaf jaren ’90, en dan bloei vanaf ca. 2015). Ja, veel wijst erop dat de 
camino voor velen zo’n gethematiseerde wandelonderneming is, en 
andersom dat nieuwe wandelpaden graag de camino als model, als een ideaal 
prototype nemen. Daarnaast ontstaat in het nieuwe millennium, en vooral 
vanaf ca. 2010/5 met een aanvullende prikkel in tijden van corona behoefte 
aan pelgrimeren dichtbij huis. De camino is hierbij richtinggevend. Vaak 
worden pelgrimswandelingen in eigen land gezien als instap-camino, of om 
het camino-gevoel nog eens op te roepen.  

 
8.6. ‘Wandelen met een plus’ 

De pelgrimspaden passen in het zoeken naar wandelen ‘met een plus’, met 
een extra dimensie van een mix van natuur en landschap, spiritualiteit en 
religie, cultuur en erfgoed. 

Interessant is te zien hoe religie, kerken, abdijen, kloosters, weer in 
beeld komen, hoe vanuit de pelgrimspaden contact wordt gezocht met 
kerken en parochies. Ook bedevaartoorden als Heiloo en Wittem, maar ook 
vele andere op de route van LAW 7, worden plots weer bezocht. In plaats van 
een missionerende beweging vanuit de kerken, de pogingen om na de lange 
jaren ‘60 van de vorige eeuw bedevaartplaatsen relevant te houden (zie het 
symposium in Heiloo dat ik in de opening van dit cahier aanhaalde), is de 
beweging nu andersom: van buiten (her)ontdekt men kerken, kloosters, 
processieparken. Ik vermoed dat bisschop Punt van Haarlem/Amsterdam 
destijds verrast was toen de mensen van de Sufi Trail/Drie Bronnen 
Pelgrimsroute hem om een voorwoord vroegen voor de wandelgids.122  

 

 
122 Aanbevelingsbrief 13 april 2007 van bisschop Punt in Gids van de Drie bronnen 
pelgrimsroute (z.p. z.j.) p. 15 met foto. 
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Sedat Çakır van de Sufi Trail/Drie Bronnen Pelgrimsroute ontmoet bisschop Punt van 
Haarlem, 12 april 2007 (foto in Pelgrimsgids Sufi Trail/Drie Bronnen Pelgrimsroute z.j. 

z.p. p. 14); aanbevelingsbrief Bisschop Punt, d.d. 13 april 2007, afgedrukt in pelgrimsboekje 
p. 15. 

 
Opmerkelijk is hierbij hoe soepel wordt geschakeld van bedevaart naar 
pelgrimage. Wittem was oorspronkelijk een bedevaartsoord, nu afficheert 
het klooster zich als pelgrimsoord. 

 
8.7. ‘Zinzoeken’ en healing 

Hoewel betrekkelijk ongearticuleerd is er vaak, zoals in alle ritueel en meer 
specifiek in bedevaart en pelgrimage, ook in de pelgrimspaden de dimensie 
van zoeken naar zin en ‘healing’ aanwijsbaar. Mensen zoeken en vinden op 
het pad, in de marge, ‘buiten’, rust, transformatie, nieuw perspectief. Die 
dimensie is zowel gericht op lichaam als geest, op het individu of meer op 
gemeenschap en ontmoeting. Bepaalde nieuw ontworpen routes zoals de 
Walk of Wisdom, het Gelukkigerwijspad en de camini (Huissen) hebben dat 
spirituele en therapeutische perspectief nadrukkelijk in het vaandel. 

 
8.8. Weg en/of doel 

De verhouding doel, bestemming enerzijds en route, weg, pad anderzijds 
slaat bij deze pelgrimsroutes eerder door naar de weg en het pad. Maar 
daarbij gaat het zeker ook om bijzondere plekken, niet zo zeer als eenduidige 
bestemming, maar als decor, als elementen van die weg en pad. We moeten 
hier in omloop zijnde omschrijvingen daarom lichtelijk aanpassen. De 
omschrijving van de British Pilgrimage Trust luidt: “Pilgrimage: a journey 
with purpose on foot to holy/wholesome/special places”. Sleutelwoorden 
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zijn daarbij voor de BPT: “Wellbeing, (ritual) practices, connecting with 
yourself, others, nature, history, and everything beyond…”.123 

 

 
Screenshot website BPT met omschrijving van pelgrimage (april 2021) 

 
Mijn werkomschrijving aan het begin van dit project was: pelgrimage = een 
‘rituele’ tocht naar een ‘heilige’ plaats die door de betrokkene(n) zelf als 
‘pelgrimage’ ervaren en benoemd wordt. Een wandeling wordt omgevormd 
tot een pelgrimage door gericht te zijn op de ervaring van natuur en 
landschap, erfgoed en verleden, op de ontmoeting met anderen, en op 
bezinning en spiritualiteit. Mijn aanpassing aan het einde van het project 
zou zijn: de nieuw opkomende pelgrimspaden zijn regionale wandelpaden 
die men plaatst in de traditie van pelgrimeren. Kort: wandelen ontmoet 
pelgrimeren, pelgrimeren ontmoet wandelen. Op dat snijvlak ontstaan de 
pelgrimspaden. Speciale plaatsen onderweg spelen daarbij een rol. In plaats 
van een rituele tocht naar een sacrale plek is het eerder een route langs die 
plekken. 

 
8.9. Regio 

Bij die ontmoeting van wandelen en pelgrimeren en vice versa speelt 
tenslotte regionale profilering beslist een rol. Paden als het Jabikspaad, het 

 
123 https://britishpilgrimage.org/ (gezien april 2021). 

https://britishpilgrimage.org/
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Hilligenpad (let op de benaming in taal en dialect!), de camini’s in Zuid-
Limburg, Wittem als pelgrimsoord, het nieuwe Ons Kloosterpad in Noord-
Brabant: ze worden alle mede toegeëigend vanuit een culturele, toeristische, 
economische, infrastructurele belangenbehartiging en -profilering van de 
betreffende regio’s. 

 
 
 
 
 

 
  



91 

POST: Kruisende wegen (Camino Cahier 5, 2021) 

9. Coda: grote woorden… 
 

Als afsluiting kom ik nog terug op Margry en zijn whiskey. Ik deel zijn 
mening dat hoe dan ook, of de weg of het doel nu centraal staat, de religieuze 
dimensie een belangrijke dimensie van pelgrimeren is. Waar we denk ik 
enigszins verschillen is de invulling van ‘religieus’. Die is vermoedelijk bij 
Margry toch vooral traditioneel en institutioneel van aard. Terwijl ik denk 
dat de meeste nieuwe pelgrimspaden een ‘religieus’ karakter hebben waarbij 
religie zich dan wel in een open, bricolerende of syncretistische vorm 
manifesteert. Bezinning, spiritualiteit, contrastervaring en transformatie 
zijn belangrijke koepeltermen om te verwoorden wat in het wandelen van 
pelgrimspaden wordt gezocht en ervaren. In enkele interviews werd dat 
verwoord door te spreken van ‘wandelen met een plus’. Dat is denk ik niet 
bedoeld als aangeven van een didactische meerwaarde (je steekt er nog wat 
van op ook…), neen, het gaat om een mix van bezinning, ontmoeting, 
contrast met alledag, heil, zoeken naar iets waarvoor vroeger religieus-
kerkelijke kaders taal, beelden en riten hadden vastgelegd, maar dat nu 
verstrooid en diffuus is. In dat licht bezien kunnen de pelgrimspaden wel 
aangemerkt worden als vormen van ‘religie opnieuw uitvinden’. Dat zijn 
misschien grote woorden, maar niettemin… 

Treffend vind ik wat Frans Kellendonk (1951-1990) in 1987 in de laatste 
regels van zijn oeuvre over de grote woorden van de religie zegt. Dat is dus 
na ‘de lange jaren zestig’ met het plotse verdampen van traditionele riten en 
symbolen, in een periode van vacuüm, van zoeken en experimenteren met 
nieuwe vormen, en aan de vooravond van de opbloei van de camino en het 
aarzelend begin van nieuwe pelgrimspaden dichtbij huis. Hij ziet geen heil 
in het afschaffen van religie, van grote woorden als God, Hemel en Heilig, 
maar ziet de noodzaak om ze op menselijke maat te snijden. Religie, God, 
Hemel, het Heilige, Rituelen, Pelgrimage, Heil: klein gemaakt, naar aardse 
en menselijke maat, de menselijke pelgrim, de regionale pelgrimage, klein 
en dichtbij huis, maar toch die ‘plus’….. 

 
“Toch is er een tijd geweest, zeg maar voordat de invloed van 
Plato zich deed gelden, toen die grote woorden het leven 
hebben geheiligd in plaats van vernietigd, de menselijke maat 
hebben geëerd en niet gekleineerd, en ook daarna is hun 
invloed niet alleen ongunstig geweest: ze hebben verlangen 
vorm en richting gegeven, ze hebben gemeenschap gesticht. 
Ik denk dat het mogelijk moet zijn om ze in die zin te 
reconstrueren en volgens mij is dat ook nodig, omdat je 
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misschien wel die grote woorden kunt afschaffen, maar niet 
het verlangen waarvan ze altijd hebben geleefd. […] De religie 
van de hemel moet een religie van de aarde worden. Geloof is 
dan geen zekerheid, maar schepping. Betekenis wordt dan 
niet ontdekt, maar gegeven. Oorsprong en doel staan niet 
buiten de geschiedenis, het zijn verzinsels die de 
geschiedenis van binnenuit vorm geven. Het goede bestaat 
niet, niet in de hemel en ook niet hier, tenzij het gedragen 
wordt door goede daden. Heilig is wat geheiligd wordt en God 
troont op de gezangen van de mensen.”124 

 
 
 

 
Kruisende paden, buitenplaats Schaep en Burgh, ’s Gravenland (foto: P. Post april 2021) 

  

 
124 F. KELLENDONK: Het complete werk (Amsterdam 1992) 933s. Het betreft het 
Nawoord bij de als Geschilderd eten in 1988 gebundelde Albert Verwey-lezingen te 
Leiden in 1987. 
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