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Voorwoord 

 

De vraag werd gesteld 

Ik gaf antwoord 

Ja zei ik 

Ja 

Op dat moment werden vluchtwegen versperd 

Gingen achterdeurtjes dicht 

Was er niets meer om me achter of in te verschuilen 

Was er geen donker meer om ongezien in te zijn 

Lifeline ontkoppeld 

Vangnet opgerold 

Er waren geen helpende handen meer 

Vanaf hier moest ik alleen verder 

Ik weet niet precies 

Wanneer 

Of tegen wie of wat ik het zei 

Maar ik zei het 

Ja zei ik 

Ja ik ga 

~Dineke de Velde Harsenhorst~ 

 

Ga Pelgrim, Ga! Niet alleen is dit de titel van het lied waarmee pelgrims bij de 

vertrekceremonie van Walk of Wisdom worden uitgezwaaid, het is ook de titel van mijn 

masterscriptie, waarvan de totstandkoming een pelgrimstocht op zich was. Soms ging ik door 

dalen, dan weer beklom ik heuvels, om aangekomen op de top van het uitzicht te kunnen 

genieten. Teruggeworpen op mezelf, mijn eigen kennis en vermogens, maar altijd in 

verbinding met anderen, die me de weg wezen, een stukje meeliepen, en verdieping gaven aan 

mijn tocht. Veel dank gaat uit naar mijn begeleider Joachim, voor zijn advies, steun en 

enthousiasme. Aan mijn ouders, bij wie ik terecht kon als het even niet lukte, en die hun huis 

altijd voor me openstelden. Dank aan Damiaan en Manja, en aan alle pelgrims die hun 

verhalen met me hebben gedeeld. Zonder jullie zou het realiseren van deze masterscriptie niet 

mogelijk zijn geweest. 

 

Lonneke Hermans, Utrecht, 25 oktober 2020 
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Samenvatting  

 

Dit onderzoek is verricht om mogelijke manieren waarop seculiere pelgrimage bijdraagt aan 

ervaringen van zingeving te onderzoeken. Een seculiere pelgrimstocht baseert zich niet op een 

religieuze, levensbeschouwelijke of politieke ideologie, in tegenstelling tot een religieuze 

pelgrimstocht. Veel pelgrims beginnen aan hun tocht vanuit een zoektocht naar zingeving 

(Schnell & Pali, 2013). Pelgrimage kan gezien worden als een rite de passage, een 

overgangsritueel, waarbij pelgrims een (innerlijke) transformatie doormaken (Turner & 

Turner, 1978; Bell, 1997). Daarom zijn zowel de zingevende als rituele aspecten van seculiere 

pelgrimage onderzocht, waarbij in het kader van zingeving extra aandacht is besteed aan 

levensvragen. Deze gaan over het leven, onze existentie en de plek die we in de wereld 

innemen (Mooren, 2010). De onderzoeksvraag van dit onderzoek is: Hoe geven pelgrims 

betekenis aan het lopen van seculiere pelgrimstochten als rite de passage en welke rol spelen 

levensvragen hierbij? 

 Deze onderzoeksvraag is beantwoord aan de hand van een empirisch, kwalitatief 

onderzoek, waarbij er gebruik is gemaakt van een triangulatie van 

dataverzamelingsmethoden, namelijk 15 semigestructureerde diepte-interviews met pelgrims, 

een participerende observatie en een website-analyse. Als casus voor deze studie is voor de 

“Walk of Wisdom” gekozen, een seculiere pelgrimage in de omgeving van Nijmegen, 

Nederland. Om te kunnen beantwoorden in hoeverre een seculiere pelgrimstocht zingevend is, 

zijn de data geanalyseerd aan de hand van de zeven ervaringsaspecten van zingeving van 

Alma en Smaling (2010).  

 Uit de resultaten blijkt dat het lopen van een seculiere pelgrimstocht een aantal van 

deze zingevingsaspecten raakt, met name waardevolheid en verbondenheid. Het lopen met 

een levensvraag geeft meer richting aan de tocht, doordat er bezinning plaatsvindt. Het 

verschilt echter per pelgrim in welke mate deze zingeving ervaren wordt, en ook in welke 

mate seculiere pelgrimage als rite de passage wordt ervaren. Daarnaast speelt het seculiere 

karakter van de pelgrimstocht vrijwel geen rol in de keuze voor en ervaring van seculiere 

pelgrimage. De betekenis van seculiere pelgrimage als rite de passage kan als volgt worden 

omschreven: pelgrims geven bij een seculiere pelgrimage vooral betekenis aan hun ervaringen 

van waardevolheid en verbondenheid. Door hun verschillende invullingen hiervan verschilt de 

ervaring van zingeving per pelgrim. Levensvragen hebben een verdiepende rol in het lopen 

van de tocht.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

 

1.1. Aanleiding  

Pelgrimage is een eeuwenoud fenomeen (Van der Beek, 2018; Schnell & Pali, 2013). 

Bekende christelijke pelgrimstochten in Europa zijn onder andere de Camino de Santiago de 

Compostela of de pelgrimstocht naar Rome. Pelgrimages hebben een religieuze oorsprong, en 

werden door (christelijke) pelgrims gelopen om zichzelf te zuiveren en boete te doen (Van der 

Beek, 2018; Schnell & Pali, 2013). Ondanks de afname in het aantal religieuze mensen, is er 

een toenemend aantal mensen dat pelgrimstochten loopt, zoals die naar Santiago de 

Compostela (Schmeets & Van Mensvoort, 2015). In 2019 waren er in totaal 347.578 pelgrims 

die de Santiago liepen, waaronder 4.195 Nederlanders.
1
 In 2017 waren dit er nog 301.036, 

waaronder 3520 Nederlanders.
 2 

 Niet alleen traditionele pelgrimages zijn populair, ook steeds 

meer seculiere pelgrimages worden opgezet en bewandeld.
 
Een voorbeeld hiervan is de Walk 

of Wisdom, een seculiere pelgrimage van 136 kilometer rondom Nijmegen, die in 2015 

gelanceerd werd door Damiaan Messing en Manja Bente. Vijf jaar later is het pad door meer 

dan 5000 pelgrims bewandeld.
3
 Walk of Wisdom is een pelgrimstocht die niet gekaderd is in 

politieke, religieuze of ideologische levensbeschouwing, en is opgezet met het doel om ruimte 

te maken voor bezinning en verbondenheid over de grenzen van cultuur en land heen.
4
 Ook is 

er sinds een aantal jaar het Gelukkigerwijspad, een seculiere pelgrimstocht door de provincie 

Utrecht.
5
  

Hoe kan deze toenemende interesse in pelgrimages verklaard worden? In de hedendaagse 

westerse samenleving is een paradoxale beweging gaande, waarbij enerzijds afstand wordt 

genomen van geïnstitutionaliseerde religie en levensbeschouwing, en anderzijds de zoektocht 

naar spiritualiteit is toegenomen (Schnell & Pali, 2013). Bij deze zoektocht worden elementen 

van religie of levensbeschouwing gebruikt in een eigen invulling van zingeving. Dit wordt 

impliciete religiositeit genoemd: “Implicit religiosity is thus defined as the use of originally 

religious modes of expression, myth, ritual and experiences of transcending the profane, 

resulting in the generation of meaning.” (Schnell & Pali, 2013, p. 888).  

Zingeving wordt door Alma & Smaling (2010) begrepen als: 

                                                      
1
 http://www.oficinadelperegrino.com/wp-content/uploads/2016/02/peregrinaciones2019.pdf  Bezocht op 25-10-

2020 
2
 https://oficinadelperegrino.com/wp-content/uploads/2016/02/peregrinaciones2017.pdf   Bezocht op 25-11-2019  

3
 https://walkofwisdom.org/nieuws-verhalen/.  Bezocht op 25-11-2019 

4
 https://walkofwisdom.org/  Bezocht op 25-11-2019 

5
 http://www.gelukkigerwijspad.nl/  Bezocht op 22-06-2020 

http://www.oficinadelperegrino.com/wp-content/uploads/2016/02/peregrinaciones2019.pdf
https://oficinadelperegrino.com/wp-content/uploads/2016/02/peregrinaciones2017.pdf
https://walkofwisdom.org/nieuws-verhalen/
https://walkofwisdom.org/
http://www.gelukkigerwijspad.nl/
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 een persoonlijke verhouding tot de wereld waarin het eigen leven geplaatst 

wordt in een breder kader van samenhangende betekenissen, waarbij 

doelgerichtheid, waardenvolheid, verbondenheid en transcendentie worden 

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

gemotiveerdheid en welbevinden worden ervaren. (p. 23) 

 

Zingevingsproblemen ontstaan daar waar zin ontbreekt (Leijssen, 2007). De oorzaken 

hiervoor kunnen volgens Van der Lans (1992) worden onderverdeeld in drie soorten 

omstandigheden: de gang van zaken is problematisch en er is verandering nodig; iemand heeft 

een gevoel van leegte doordat diepere behoeftes onbevredigd blijven; of iemand wordt 

getroffen door een catastrofale levenservaring (Van der Lans, 1992). Een zingevingsprobleem 

zet aan tot reflectie op de identiteit, persoonlijke doelen en de existentiële zin van het bestaan.  

Door de genomen afstand tot geïnstitutionaliseerde religie en levensbeschouwing 

vallen daarmee ook de handvaten die deze kunnen aanreiken weg. Mensen worden hierdoor 

op zichzelf teruggeworpen om antwoorden te vinden op levensvragen als ‘Wie ben ik?’ en 

‘Wat wil ik?’, waardoor ze meer en meer te maken krijgen met zingevings- en 

identiteitsproblemen (Houtman, 2004). Levensvragen kunnen ook wel bestaansvragen 

genoemd worden. Ze gaan over het leven en onze plek in de wereld. Denk hierbij aan vragen 

als: “Wat betekent het om mens te zijn?” “Wat maakt het leven voor mij de moeite waard?” 

(Mooren, 2010).  

Het lopen van een pelgrimstocht kan bijdragen aan het vinden van antwoorden op deze 

levensvragen. Uit onderzoek van Schnell & Pali (2013) blijkt dat veel pelgrims beginnen aan 

een pelgrimstocht vanuit een zoektocht naar antwoorden op levensvragen. Uit datzelfde 

onderzoek bleek dat er onder de pelgrims voor de aanvang van de pelgrimage een groter 

percentage is dat met een zingevingscrisis kampt dan de rest van de bevolking. Hieruit 

concludeerden Schnell en Pali (2013) dat de wens om antwoorden op levensvragen te vinden 

vaak gerelateerd is aan twijfel en onzekerheid (Schnell & Pali, 2013).  

Door een veelzijdigheid aan motieven, doelen en betekenissen die pelgrims hebben voor 

hun reis, is het moeilijk een overkoepelende definitie van pelgrimage te geven. Volgens 

Barber (1993) is een pelgrimage ‘a journey resulting from religious causes, externally to a 

holy site, and internally for spiritual purposes and internal understanding.’ (Barber, 1993, p. 

1). Barber noemt twee belangrijke elementen: het is een externe reis naar een fysieke plaats, 

en een interne reis naar de eigen binnenwereld. Ondanks dat er nog genoeg religieuze 
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pelgrims zijn (Atunes, Amaro & Henriques, 2017), is de religieuze benadering van 

pelgrimage voor deze scriptie minder van toepassing. 

Chemin (2011) stelt dat een pelgrimage een persoonlijke zoektocht is naar iets waar de 

pelgrim zich niet altijd bewust van is. Dat meenemend zou een meer passende definitie voor 

deze scriptie zijn: “a journey undertaken by a person in quest of a place or a state that (s)he 

believes to embody a valued ideal.” (Morinis, 1992, p.4). Ook in deze definitie wordt zowel 

de externe als de interne reis benoemd, maar wordt ook gesteld dat er een ideaal wordt 

nagestreefd. Dit ideaal kan voor iedereen anders zijn, en deze definitie is voor mij daarom 

meer omvattend. Ik wil hier wel aan toevoegen dat een pelgrimstocht naast een innerlijke reis 

ook een fysieke reis is (Chemin, 2011; Doi, 2011; Frey, 1998; Slavin, 2003).  

Een pelgrimstocht kan gezien worden als een ritueel, dat door Turner (1967) omschreven 

wordt als “forms of religious behaviour associated with socials transitions” (Turner, 1967, p. 

95). Hoe verschillend rituelen ook zijn, ze komen altijd overeen in de volgende vier 

kenmerken: ze zijn belichaamd; ze zijn gecondenseerd; ze zijn voorgeschreven; ze zijn een 

opvoering (Grimes, 2014, p. 195). Turner & Turner (1978) en Bell (1997) stellen dat een 

pelgrimstocht een rite de passage is, een overgangsritueel. De sociale overgang die men bij 

overgangsrituelen als het huwelijk of een begrafenis maakt is duidelijk: van vrijgezel naar 

getrouwd, van levend naar dood. Bij pelgrimage is die sociale overgang minder duidelijk 

aanwezig, en kan men beter van een innerlijke overgang spreken: vaak verandert er tijdens de 

tocht iets in hun houding of visie, en dit hoeft niet altijd merkbaar te zijn voor de buitenwereld 

(Chemin, 2011; Frey, 1998; Turner & Turner, 1978).  

De (innerlijke) reis die men doormaakt kan worden beschreven aan de hand van de drie 

fasen van rites de passage zoals Van Gennep (2004) die formuleerde. Allereerst is er de pre-

liminale fase van separatie. Hierbij wordt de pelgrim afgezonderd van wat bekend is, in dit 

geval thuis, met alle (sociale) structuren die daarbij komen kijken. In de tweede fase van 

liminaliteit (liminality) is de pelgrim in transitie, losgemaakt van het oude, maar nog niet 

ingebed in het nieuwe. In de laatste fase re-integreert de pelgrim weer in haar oude leven, al 

haar nieuwe ervaringen met zich meenemend (Van Gennep, [1909] 1960).  

In deze scriptie heb ik ervoor gekozen om me te richten op de seculiere pelgrimstocht 

Walk of Wisdom. De missie van de initiatiefnemers wordt als volgt geformuleerd op de 

website:  

 

“Walk of Wisdom is ontwikkeld als een ritueel voor mensen die zichzelf 

proberen te vinden en te blijven, die anderen in hun waarde willen laten en die 
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graag iets goeds willen bijdragen aan de wereld. De door het ritueel gecreëerde 

ruimte voor bezinning heeft de intentie pelgrims te stimuleren om na te denken 

over levensvragen, en probeert oude levensvragen verbinden met moderne 

thema’s.” 
6
  

 

1.2. Wetenschappelijke relevantie 

Er is in de wetenschappelijke literatuur al veel geschreven over pelgrimages: over motieven, 

betekenissen, narratieven, identiteitsvorming, lichamelijkheid (Atunos, Amaro & Henriques, 

2017; Van der Beek, 2018; Chemin, 2011; Frey, 1998; Schnell & Pali, 2013; Slavin, 2003).  

Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de manieren waarop pelgrimage zingevend 

is, en in hoeverre het lopen van een pelgrimstocht daadwerkelijk bijdraagt aan het vinden van 

antwoorden op levensvragen. Daarnaast hebben veel van de onderzoeken zich vooral gericht 

op de Camino de Santiago de Compostella (Atunos, Amaro & Henriques, 2017; Van der 

Beek, 2018; Chemin, 2011; Frey, 1998; Schnell & Pali, 2013; Slavin, 2003). Er is nog weinig 

bekend over seculiere pelgrimstochten, wat deze kunnen bijdragen en wat hen onderscheidt 

van een ‘gewoon’ wandelweekend. Daarnaast is er nog geen onderzoek gedaan naar Walk of 

Wisdom; een unieke pelgrimstocht, aangezien het de eerste seculiere pelgrimstocht ter wereld 

is.
7
 

 

1.3. Maatschappelijke relevantie  

Door de afname van interesse in geïnstitutionaliseerde vormen van religie en 

levensbeschouwing is de invulling van zingeving sterk geïndividualiseerd (Derkx, 2011). Als 

er door het wegvallen van religieuze kaders voor sommige mensen een moreel en existentieel 

gemis ontstaat 
8
, gaan mensen zelf op zoek naar manieren om tot zingeving te komen (Derkx, 

2011). Rituelen kunnen daarin ook een rol spelen. Een van deze rituelen is pelgrimage. Met 

mijn onderzoek naar de seculiere pelgrimstocht Walk of Wisdom hoop ik inzicht te krijgen in 

de betekenis die het lopen van een seculiere pelgrimstocht kan hebben voor processen van 

zingeving, en de mogelijkheden die deze tocht kan bieden bij het zoeken naar antwoorden op 

levensvragen. 

 

 

                                                      
6
 https://walkofwisdom.org/   Bezocht op 25-11-2019 

7
 De Volkskrant (29 augustus 2017) ‘Religieus of niet, pelgrimeren is in. 

8
 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/13/filosoof-martin-hagglund-alles-wat-je-dierbaar-is-kan-kapot-gaan-

omarm-daarom-het-leven-a3983746  Bezocht op 03-01-2020 

https://walkofwisdom.org/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/13/filosoof-martin-hagglund-alles-wat-je-dierbaar-is-kan-kapot-gaan-omarm-daarom-het-leven-a3983746
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/13/filosoof-martin-hagglund-alles-wat-je-dierbaar-is-kan-kapot-gaan-omarm-daarom-het-leven-a3983746
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1.4. Doelstelling en onderzoeksvraag 

Het kennisdoel van deze scriptie is inzicht te krijgen in de mogelijke manieren waarop 

seculiere pelgrimage bijdraagt aan ervaringen van zingeving. Hierbij staat de ervaring van de 

pelgrim centraal. Aan hand van de case Walk of Wisdom zal seculiere pelgrimage onderzocht 

worden, om de ervaringen van Walk of Wisdom pelgrims te betrekken op seculiere 

pelgrimage in het algemeen. Daarnaast inzicht in hoeverre levensvragen, als deel van 

zingeving, door seculiere pelgrimage als ritueel kunnen worden beantwoord, en waarin het 

lopen van een pelgrimstocht zich onderscheidt ten opzichte van bijvoorbeeld een 

wandelweekend op de Veluwe. 

 

De hoofdvraag van deze scriptie is: Hoe geven pelgrims betekenis aan het lopen van seculiere 

pelgrimstochten als rite de passage en welke rol spelen levensvragen hierbij?  

 

Deze onderzoeksvraag zal beantwoord worden aan de hand van de volgende deelvragen:  

1. Wat houdt een seculiere pelgrimstocht in, waarin verschilt deze van een religieuze 

pelgrimstocht, en waarom kiezen mensen hiervoor? 

2. Uit welke rituele elementen bestaat Walk of Wisdom en hoe ervaren pelgrims deze? 

3. Hoe ervaren pelgrims het lopen van Walk of Wisdom in termen van zingeving? 

4. Welke levensvragen hebben pelgrims die Walk of Wisdom lopen en hoe worden deze 

ervaren tijdens het lopen?  

 

1.5. Conceptuele definities  

Pelgrimage / pelgrimstocht  

Bij pelgrimage zijn twee onderdelen cruciaal: het is een externe, fysieke reis naar een plaats, 

en het is een interne reis naar de eigen binnenwereld. Verder verschillen de motieven, doelen 

en betekenissen van pelgrimages per pelgrim, en is pelgrimage dus een begrip dat breed 

ingevuld kan worden. In deze masterscriptie wordt pelgrimage begrepen als ‘a (physical) 

journey undertaken by a person in quest of a place or a state that (s)he believes to embody a 

valued ideal’. (Morinis, 1992, p.4). Hierbij is physical er door mijzelf aan toegevoegd, omdat 

de fysieke reis een belangrijk onderdeel van pelgrimage is (Chemin, 2011; Doi, 2011; Frey, 

1998; Slavin, 2003).  
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Rite de passage  

Pelgrimage wordt gezien als een overgangsritueel. Een overgangsritueel wordt in deze 

masterscriptie begrepen als een ‘form of (religious) behaviour associated with social 

transitions.’ (Turner, 1967, p.95). Aangezien ik me zal richten op een seculiere pelgrimstocht 

is religious hier niet van toepassing, en is spiritual een meer passende formulering. Met 

spiritualiteit bedoel ik ‘een levenshouding waarin het leven wordt omarmd zoals het is en 

waarbij men een diepgaand contact met zichzelf en de omgeving aangaat. Deze houding gaat 

gepaard met het ervaren van verbondenheid en zin.’ (Jochemsen, 2008, p. 71). 

Overgangsrituelen kenmerken zich door verschillende fasen, namelijk die van separatie van 

oude structuren, de liminale fase waarbij men zich in transitie bevindt, en de fase van re-

integratie in het oude leven met nieuwe ervaringen of een nieuwe status (Van Gennep, [1909] 

1960).  

 

Levensvraag  

Een levensvraag is gelijk aan een bestaansvraag, en gaat over onze existentie, over het leven 

en de plek die we in de wereld innemen (Mooren, 2010). Ze komen op bij ingrijpende 

gebeurtenissen of kantelmomenten in het leven, maar ook als het goed gaat en je gelukkig 

bent (Duyndam & Frank, 2019). Het zijn vragen als: Wat wil ik met mijn leven? Waar hoor ik 

eigenlijk bij? Hoe geef ik een nieuwe invulling aan mijn bestaan na een ernstig verlies (van 

een dierbare, van mijn gezondheid, van mijn werk)? Waar vind ik mijn draai weer na ziekte of 

een burn-out? Hoe ga ik om met schuld en schaamte? Ik voel me soms overbodig en eenzaam. 

Hoe doe ik vriendschap? Wie zijn eigenlijk mijn voorbeelden? Wat kan ik doen voor een 

betere wereld? Levensvragen, en de antwoorden die we daarop vinden, maken ons tot wie we 

zijn (Duyndam & Frank, 2019).  
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Hoofdstuk 2: Theoretisch kader 

 

In dit theoretisch kader zal ik de begrippen die ik voor mijn masterscriptie gebruik, 

pelgrimage, ritueel, rite de passage, zingeving en levensvragen, verder definiëren en 

uitdiepen. Ik begin met een verheldering van het woord pelgrimage en een beschrijving van 

de Europese geschiedenis van pelgrimage, om de achtergrond van pelgrimage helder te 

krijgen. Vervolgens zal ik seculiere pelgrimage definiëren. Ook zal ik ingaan op het verschil 

tussen pelgrims en toeristen, en de verschillende soorten pelgrims. Dan maak ik de overstap 

naar het ritueel. Ik zal de kenmerken en elementen van rituelen beschrijven aan de hand van 

Grimes (2014) en Lukken (1999), die beiden gezaghebbende klassiekers zijn op het gebied 

van ritual studies. Daarnaast ga ik in op de definitie van een rite de passage, en de 

verschillende fasen die hierbij horen. Ik sluit af met een uiteenzetting van de verschillende 

zingevingsaspecten van Alma en Smaling (2010), en maak een onderscheid tussen de 

verschillende levensvragen die er zijn.  

 

2.1. Pelgrimage 

 

2.1.1. Terminologie 

Om te beginnen is het goed om dieper in de terminologie en geschiedenis van pelgrimage te 

duiken. Want waar komt het woord pelgrim eigenlijk vandaan? En hoe heeft pelgrimage zich 

ontwikkeld? 

De woorden ‘pelgrim’ en ‘pelgrimage’ stammen uit het Latijn, van het woord 

peregrinus (Eade & Albera, 2017; Fleisher, 2000). Peregrinus is opgebouwd uit twee 

woorden, namelijk per en ager, dat letterlijk ‘dwars door de velden’ (across the fields) 

betekent (Eade & Albera, 2017). In de Romeinse tijd werd dit woord gebruikt om 

vreemdelingen aan te duiden (Eade & Albera, 2017; Fleisher, 2000). Het meervoud van 

peregrinus, peregrini, had ook de juridische betekenis van buitenlander; niet-Romeinse 

burgers in dit geval (Eade & Albera, 2017; Mathisen, 2006). In deze tijd had dit woord nog 

geen religieuze betekenis.   

Tijdens de eerste eeuwen van het christendom bleef het woord peregrinus naar 

vreemdelingen refereren. Daarnaast kreeg het een eerste symbolische betekenis: enkele 

christelijke auteurs gebruikten het woord als een metafoor voor de menselijke conditie, die 

werd gezien als een land van ballingschap. Gelovigen dwalen hier op aarde rond als 
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vreemdelingen in hun eigen lichamen, wachtend op het moment dat ze mogen toetreden tot 

het ware, hemelse thuis (Eade & Albera, 2017). Pas tijdens de Middeleeuwen ging men het 

woord peregrinus gebruiken als een verwijzing naar iemand die naar een heilige plaats reisde 

(Eade & Albera, 2017). Het was echter nog geen universeel woord. Vaak werd er lokaal naar 

pelgrims verwezen door symbolen en doelen van de reis te noemen, zoals Romier of romipede 

voor iemand naar Rome reisde (Eade & Albera, 2017). Aan het begin van de zeventiende 

eeuw werd het woord peregrin of pel(l)erin in verschillende landen in het woordenboek 

opgenomen. Het kreeg nu de algemene betekenis van iemand die een reis maakt naar een plek 

van aanbidding (Eade & Albera, 2017).  

 

2.1.2. Korte geschiedenis van pelgrimage in Europa 

In de beginjaren van het christendom was pelgrimage, zoals wij dat nu kennen, geen 

veelvoorkomend fenomeen (Eade & Albera, 2017). Het christendom was een nieuwe religie, 

en speelde zich nog voornamelijk ondergronds af, omdat het geen erkende godsdienst was. Er 

was nog geen ruimte voor het openlijk christelijk zijn, en daarmee voor het openlijk 

aanbidden van christelijke heiligen (Eade & Albera, 2017). Dit veranderde rond de vierde 

eeuw, toen het christendom officieel als godsdienst erkend werd in het Romeinse Rijk. Vanaf 

dat moment kwam er ontwikkeling in het bezoeken van heilige plaatsen door christelijke 

gelovigen, zoals het Heilige Land, graven van martelaren en de heiligdommen waarin hun 

overblijfselen bewaard werden. Deze bezoeken werden echter nog niet als pelgrimstochten 

bestempeld, omdat het vooral ging om het bezoeken van de heiligdommen, en niet om de reis 

er naartoe (Eade & Albera, 2017).    

 Pas vanaf de 11
e
 eeuw begon men in Europa met het lopen van christelijke 

pelgrimstochten naar onder andere Palestina, Rome en Santiago de Compostela. Sinds die tijd 

werden deze tochten ook erkend door de christelijke kerk (Van der Beek, 2018; Costen, 1993; 

Eade & Albera, 2017). Het meest voorkomende motief om een pelgrimstocht te lopen was om 

bevrijd te worden van schuld door zonde (Costen, 1993). Het lopen was een vorm van straf 

om na de zonde weer op goede voet te komen met God, om te laten zien dat je toch een goed 

mens was. Vanaf het einde van de elfde eeuw ging de kerk een grotere rol spelen in 

pelgrimages, door volledige aflaten uit te delen aan diegenen die een pelgrimstocht hadden 

voltooid (Costen, 1993). Pelgrimage werd hierdoor aantrekkelijk gemaakt, omdat je je na het 

voltooien ervan geen zorgen meer hoefde te maken over het betreden van de hemel.  

Een andere reden voor het lopen van een pelgrimstocht was het perspectief op heling. 

Men geloofde dat fysieke klachten geheeld konden worden door het continue en toegewijd 
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beoefenen van het geloof onderweg (Costen, 1993). Veel pelgrimages werden vrijwillig 

ondernomen, maar er waren ook mensen die als straf op pelgrimstocht gestuurd werden, 

omdat ze de wet hadden overtreden. Toen werd deze straf door de kerk opgelegd, vanaf de 

veertiende eeuw werd dit onderdeel van het juridisch systeem (Melczer, 1993). 

In de elfde en twaalfde eeuw werden pelgrimstochten verder ontwikkeld. Ze werden 

herkenbaarder en het rituele element ervan kwam meer naar voren (Van der Beek, 2018); 

wandelwegen werden geformaliseerd, waardoor officiële routes meer vorm kregen, er was een 

toename van onderdak, en pelgrims werden zelf herkend door hun rugzak, staf en mantel 

(Costen, 1993). Ondanks deze faciliteiten was pelgrimeren een gevaarlijke onderneming in 

deze tijd, vanwege de grote kans op overvallen. Hierdoor was het onveilig om alleen te reizen. 

Rijke pelgrims gingen op pad met gewapende bewakers, arme pelgrims reisden in groepen 

(Costen, 1993).  

Vanaf het eind van de dertiende eeuw verschoof de spirituele boetedoening steeds 

meer naar de achtergrond, om plaats te maken voor het verzamelen van zoveel mogelijk 

aflaten (Melczer, 1993). In de viertiende eeuw was het zelfs mogelijk om een pelgrimage niet 

meer zelf te ondernemen en toch een aflaat te krijgen. Rijke pelgrims konden een vrijstelling 

voor het lopen van een pelgrimstocht kopen, en iemand anders betalen om die voor hen te 

lopen (Melczer, 1993). Hierdoor werd pelgrimeren voor sommigen een beroep. Ook werd 

pelgrimage een meer geïntegreerd onderdeel van het juridische systeem. Criminelen werd 

vaak een keuze gegeven: naar de gevangenis, of de doodstraf, of een pelgrimstocht lopen 

(Costen, 1993; Melczer, 1993). De keuze was dan voor de meesten snel gemaakt.  

Volgens Costen (1993) werden pelgrimages gedurende de veertiende en vijftiende 

eeuw steeds meer rituelen van fysieke heling: “As the pilgrimage became emptied of its 

spiritual content of penitence, made less necessary by the growth and formalization of 

indulgences, the search for physical health filled the emotional gap.” (Costen, 1993, p. 152).  

Na de zestiende eeuw namen pelgrimages in Europa af. De Reformatie en het 

Protestantisme spelen hierin een rol. Bekende protestantse figuren als Maarten Luther 

predikten in Dee Dyas dat geloof alleen genoeg was voor bevrijding en dat men daarvoor niet 

op pelgrimage hoefde te gaan (Van der Beek, 2018). Luther stelde: “All pilgrimages should be 

stopped. There is no good in them: no commandment enjoins them, no obedience attaches to 

them. Rather do these pilgrimages give countless occasions to commit sin and to despise 

God's commandments” (Van der Beek, 2018, p. 13). Aan het eind van de zestiende eeuw 

braken er oorlogen uit in Europa, waardoor het niet veilig was om pelgrimstochten te 

ondernemen. Er waren nog pelgrims die dit wel deden, maar door onder andere Andrès-



16 

 

Gallego (2012) wordt getwijfeld aan hun oprechte toewijding. Door armoede zou het goed 

mogelijk zijn dat veel van deze pelgrims een tocht ondernamen als gevolg van een tekort aan 

voedsel en het ontbreken van onderdak. Op de pelgrimstochten, zeker populaire tochten zoals 

Santiago de Compostela, hadden ze meer kans op het krijgen van voedsel en onderdak dan 

wanneer ze thuisbleven (Andrès-Gallego, 2012). Vanaf de zestiende eeuw tot halverwege de 

twintigste eeuw waren pelgrimstochten in Europa niet populair (Van der Beek, 2018). Data 

over het aantal pelgrims in de zestiende, zeventiende, achttiende en negentiende eeuw in 

Europa zouden onnauwkeurig en onbetrouwbaar zijn (Anderson, 2016). Zo stelt Anderson 

(2016) dat er aan het eind van de achttiende eeuw jaarlijks nauwelijks twintig tot dertig 

pelgrims in Santiago de Compostela arriveerden. Andere bronnen die ze onderzocht had, 

beweerden juist dat de kathedraal van Santiago zo drukbezocht was door pelgrims dat het 

onmogelijk was om je te bewegen (Anderson, 2016).   

In de twintigste eeuw werd de Camino de Santiago de Compostela nieuw leven in 

geblazen. In de eerste instantie was dit een politiek proces (Talbot, 2016). Generaal Franco, 

Spaans dictator van 1939 tot 1975, maakte de Heilige Jacobus het symbool voor zijn 

dictatoriaal regime. Santiago werd hierdoor het symbool van de glorieuze, met name 

katholieke geschiedenis van Spanje, die Franco beweerde te beschermen door zijn regime 

(Talbot, 2016). Tot de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog waren het vooral Spaanse 

pelgrims die Santiago de Compostela liepen. De pelgrimage was in die tijd nog nauw 

verbonden met de vieringen van de Nationalisten en hun militaire successen. Na de Tweede 

Wereldoorlog kreeg Santiago de Compostela meer internationale bekendheid (Talbot, 2016). 

De infrastructuur en slaapgelegenheden rondom de pelgrimstocht werden verbeterd, en toen 

Spanje de economische voordelen van het openstellen van de pelgrimage voor een groter 

publiek ondervond, werden de historische en culturele aspecten van de route meer gepromoot. 

Voor pelgrims lag de focus voornamelijk op de bestemming, in plaats van op de innerlijke 

reis, zoals dat nu vaak is (Talbot, 2016; Van der Beek, 2018). Daarnaast reisden de meeste 

pelgrims vooral met gemotoriseerde voertuigen, en ondernamen weinig mensen de tocht te 

voet. Vanaf de jaren 1960 trok Santiago de Compostela meer mensen aan, en zowel de Staat 

als de Kerk legden de nadruk op het toeristische aspect van de pelgrimage. In de jaren 1980 

en 1990 veranderde dit. De Staat vond het toerisme nog steeds het belangrijkst, terwijl de 

Kerk meer de nadruk wilde leggen op het christelijke karakter van de pelgrimage (Talbot, 

2016). Sinds de jaren 1990 is het aantal pelgrims sterk toegenomen (Van der Beek, 2018). 
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2.1.3. Seculiere pelgrimage gedefinieerd 

Secularisme heeft een verscheidenheid aan definities (Jansen, 2013). Ik zal de drie meest 

voorkomende definities kort uiteenzetten. Allereerst is er de politieke en staatsrechtelijke 

context, waarin secularisme gedefinieerd wordt als de scheiding van kerk en staat. De staat 

bemoeit zich niet met de inhoud van religies, en religies bemoeien zich niet met de inhoud 

van de staatsmacht. (Jansen, 2013).  Ten tweede is er de culturele en wetenschappelijke 

context, waarin secularisme verwijst naar de gedachte dat religie (als geloof) vervangen moet 

worden door wetenschappelijk inzicht. Men heeft een sceptische houding ten aanzien van 

absolute (religieuze) uitspraken, en waarheden kunnen alleen voortkomen uit 

wetenschappelijke inzichten, omdat deze te bewijzen zijn (Jansen, 2013). Kort gezegd, 

secularisme is een ideologie die de religieuze macht bekritiseert en uitdaagt. Met het centraal 

stellen van de wetenschap, wordt de mens in plaats van God centraal gesteld (Chemin, 2011). 

Tot slot is er de Angelsaksisch georiënteerde politieke filosofie, waarin secularisme verwijst 

naar de opvatting dat argumenten die gebaseerd zijn op een bepaalde religieuze visie, een 

beperkte geldingskracht kunnen hebben in politieke debatten over constitutionele waarden. 

Religie mag dus niet de grondwetten van een land bepalen. Religieuze argumenten mogen wel 

geformuleerd worden in morele principes (Jansen, 2013).  

 De nadruk op secularisme in de (westerse) samenleving lijkt nauw samen te hangen 

met het humanisme (Jansen, 2013). Gedurende de eeuwen is het humanisme verschillend 

vormgegeven. In de Renaissance stond het humanisme voor een ondogmatische, 

onderzoekende houding tegenover de natuur en klassieke en christelijke tradities. Het ging 

hier om het gedisciplineerd, creatief interpreteren van menselijke teksten en praktijken 

(Jansen, 2013). In de Verlichting deed humanisme een beroep op de mens om als individu 

kritisch na te denken en de normen voor juist handelen met de eigen rede vast te stellen. De 

macht van religieuze autoriteiten was hierin een grote hindernis, in de ogen van veel verlichte, 

humanistische denkers. Zij legden dan ook de nadruk op het vermogen van de mens om 

zichzelf en de wereld op een autonome manier te doorgronden en te organiseren (Jansen, 

2013). Net als bij het secularisme, ligt ook bij het humanisme de nadruk niet op het 

goddelijke, maar op het vermogen van de mens: “Het hart van het humanisme wordt gevormd 

door de seculiere notie dat de historische wereld is gemaakt door mannen en vrouwen, en niet 

door God, en dat we alleen datgene wat wij zelf maken ook kunnen begrijpen.” (Said, 2004, 

p.11).  

In de eerder genoemde definities wordt secularisme beschouwd in politieke en socio-

culturele contexten. Secularisme heeft echter niet alleen daarop betrekking, maar speelt zich 
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ook af in privésferen, waarbij er over seculariteit gesproken wordt als een toestand van 

seculier zijn (Taylor, 2007). Dit houdt in dat de autoriteit van religie niet langer 

vanzelfsprekend is, en dat religie een keuze is geworden (Taylor, 2007). In deze context wordt 

seculiere pelgrimage in deze masterscriptie begrepen als een pelgrimstocht die ‘open’ is; 

waarbij een religieuze invulling ervan een optie is, maar dit niet de context is waarbinnen de 

pelgrimstocht is vormgegeven.  

Secularisme leidt in een samenleving tot secularisatie, een proces waarbij de socio-

culturele en politieke macht van religieuze instituties en ideeën afneemt (Chemin, 2011). Met 

andere woorden, religie heeft minder collectieve invloed op het leven van mensen. De 

verschuiving van de nadruk op het goddelijke naar de nadruk op het menselijke speelt niet 

alleen een rol bij seculiere pelgrimages, maar ook bij religieuze pelgrimages; pelgrims hebben 

steeds meer seculiere redenen om hun tocht te ondernemen (Atunes, Amaro & Henriques, 

2017; Chemin, 2011; Eade & Albera, 2017; Frey, 1999; Oviedo et al., 2014). Daarnaast breidt 

pelgrimage zich steeds meer uit naar plekken die niet met religie geassocieerd worden (Eade 

& Albera, 2017). Eade en Albera (2017) definiëren pelgrimsbestemmingen dan ook als 

plekken die van veel betekenis zijn voor zowel individuen als groepen. Pelgrimage wordt 

hierdoor verbreedt in definitie, want het beperkt zich niet meer alleen tot heilige plekken: “a 

person who travels to a place of importance to him/her alone may also be a pilgrim.” 

(Morinis, 1992, p. 4). Pelgrimsbestemmingen kunnen individueel zijn, maar vaak zijn het 

bestemmingen die voor groepen mensen een bepaalde betekenis hebben.  

Zo zijn er een aantal pelgrimages die zich ontwikkeld hebben rondom gebeurtenissen 

in de nationale geschiedenis van een land, zoals natuurlijke rampen, oorlogen, en willekeurige 

gebeurtenissen (Chemin, 2011; Eade & Albera, 2017). Deze gebeurtenissen hebben vaak te 

maken met nationaal of etnisch lijden (Eade & Albera, 2017). Voorbeelden hiervan zijn 

Auschwitz en slagvelden uit de Eerste Wereldoorlog in Noord-Frankrijk, België en Gallipoli, 

maar ook bepaalde vulkanen of herdenkingsplekken. Ook worden de laatste rustplekken van 

populaire figuren geïdealiseerd en getransformeerd tot ‘heilige plekken’ waar pelgrims op af 

komen (Chemin, 2011). Denk bijvoorbeeld aan Graceland, van Elvis Presley, of de schoolbus 

waarin het lichaam van Christopher McCandless werd gevonden
9
. Net zoals historische 

                                                      
9
 Christopher McCandless was een jongeman die in de jaren ’90 in Amerika zich los wilde maken van de 

kapitalistische maatschappij, al zijn bezittingen achter zich liet, en vervolgens jaren door Amerika zwierf. In 

1992 verbleef hij een aantal maanden in een oude schoolbus in de wildernis van Alaska, waar hij op 24-jarige 

leeftijd stief. Zijn verhaal is naverteld door Jon Krakauer, in het boek ‘Into the Wild’, en vervolgens verfilmd in 

een gelijknamige film. Hierdoor is zijn verhaal bij het grote publiek terecht gekomen, raakten mensen door hem 

geïnspireerd, en gingen ze in navolging van Christopher naar de bus in Alaska, om hem een laatste eerbetoon te 

brengen. Recentelijk is de bus verwijderd en naar een andere locatie verplaatst, omdat de ‘McCandless pelgrims’ 
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pelgrimsbestemmingen die al eeuwenlang bestaan, hebben deze plekken voor de pelgrims die 

er naartoe trekken een bepaalde emotionele betekenis (Chemin, 2011).  

 

2.1.4. Wat maakt iemand een pelgrim? 

Een vraag die vaak ten discussie staat in het wetenschappelijke discours over pelgrimage is: 

wat is het onderscheid tussen een pelgrim en een toerist? (Reader & Walter, 1993; Badone & 

Roseman 2004; Margry 2008; Nuenen & Van der Beek, 2016; Van der Beek, 2018). Volgens 

Van der Beek (2018) en Chemin (2011) is dit een logische vraag. Ze stellen dat pelgrimage 

gezien kan worden als de eerste manifestatie van wat we nu toerisme noemen (Van der Beek, 

2018, p. 109; Chemin, 2011, p. 94).  

 Enerzijds wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toeristen en pelgrims. 

Toeristen zijn er vooral op uit om plezier te maken, en kunnen gezien worden als schapen in 

een kudde (ook al zien zij zichzelf juist helemaal niet zo); volgend wat de rest doet en gebruik 

makend van alle faciliteiten die het toerisme aanbiedt (Van der Beek, 2018). Pelgrims 

daarentegen worden gezien als religieuze, zoekende zielen (soul searchers), die onderdeel zijn 

van een liminale sociale orde en zich laten leiden door het heilige (Turner & Turner, 1978). 

Met een liminale sociale orde wordt bedoeld dat een persoon tijdelijk geen onderdeel is van 

een bepaalde sociale structuur. Je zou kunnen zeggen dat diegene even buiten de samenleving 

staat (Turner & Turner, 1978). 

 Anderzijds wordt het ook steeds duidelijker dat, zeker in deze geseculariseerde tijd, dit 

onderscheid lastig te maken is (Van der Beek, 2018; Genoni, 2011). Er zit vaak overlap in 

motieven van pelgrims en toeristen, omdat ze beiden op een zoektocht naar zelfkennis en 

transformatie zijn (Atunes, Amaro & Henriques, 2017; Van der Beek, 2018; Chemin, 2011; 

Frey, 1998; Genoni, 2011). Het is voor pelgrims zelf ook regelmatig onduidelijk of hun 

ervaringen van toeristische of pelgrimsaard zijn (Genoni, 2011). Ook worden pelgrimstochten 

zelf, zoals Santiago de Compostela, steeds populairder en meer toeristisch (Van der Beek, 

2018). 

Het onderscheid tussen pelgrims en toeristen wordt vaak gemaakt op continuüm van 

het sacrale (sacred) en het seculiere (secular) (Van der Beek, 2018; Smith, 1992). Volgens 

Kim, McCalman & Fisher (2011) kan het algemene onderscheid tussen het sacrale en het 

seculiere omschreven worden als een onderscheid tussen godsdienstige aanbidding en 

persoonlijke moraliteit enerzijds (sacraal) en wetenschap, politiek, economie, en de rest van 

                                                                                                                                                                      
regelmatig in ernstige, soms fatale problemen terechtkwamen. Bron:  https://www.biosagenda.nl/nieuws_bus-

into-the-wild-vind-nieuw-onderkomen_8089.html  

https://www.biosagenda.nl/nieuws_bus-into-the-wild-vind-nieuw-onderkomen_8089.html
https://www.biosagenda.nl/nieuws_bus-into-the-wild-vind-nieuw-onderkomen_8089.html
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de publieke arena. Kort gezegd: het sacrale betreft het religieuze, en het seculiere het non-

religieuze (Kim, McCalman & Fisher, 2011).   

Smith (1992) creëerde een spectrum waarop ze vijf verschillende soorten reizigers 

onderverdeelde aan de hand van de mate van het sacrale of seculiere van hun motieven. Zoals 

te zien in figuur 1 zijn de vijf typen reizigers die ze onderscheidt: de vrome pelgrim (pious 

pilgrim); meer pelgrim dan toerist (pilgrim > tourist); evenveel pelgrim als toerist (pilgrim = 

tourist); meer toerist dan pelgrim (tourist > pilgrim); seculiere toerist (secular tourist) (Smith, 

1992). Volgens Smith moeten deze typen reizigers echter niet als vaststaand gezien worden: 

ze zijn fluïde en kunnen wisselen. “[They] reflect the multiple and changing motivations of 

the traveller, whose interests and activities may switch from tourist to pilgrim and vice versa, 

even without the individual being aware of the change.” (Smith, 1992, p. 4). Ondanks dat men 

kan wisselen tussen verschillende typen reiziger, en het onderscheid tussen toerist en pelgrim 

daardoor lastig te maken is, ziet Smith (1992) het sacrale als een geschikt concept om de twee 

van elkaar te onderscheiden (Smith, 1992). 

 

 

  

 

 

 

 

Figuur 1: The Pilgrim-Tourist Path. Overgenomen uit “Introduction. The Quest in Guest” door 

V.L. Smith, 1992, Annals of Tourism Research, 19, p. 4, Copyright 1992 

 

Deze twee worden in de praktijk steeds echter lastiger te onderscheiden, aangezien steeds 

meer pelgrims met seculiere motieven op pad gaan (Atunes, Amaro & Henriques, 2017; Van 

der Beek, 2018; Chemin, 2011; Digance, 2006; Frey, 1998; Genoni, 2011; Schnell & Pali, 

2013). Digance (2006) stelt dat  

 

while there are many similarities, the conclusion looks at distinguishing 

between the two [tourism and pilgrimage] by proposing that being motivated 

to undertake a pilgrimage as ‘an act of faith’ is fundamental to traditional 

religious pilgrimage, and is lacking in modern secular pilgrimage. (p. 37) 
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Mijns inziens is Smith’s onderscheid tussen sacraal en seculier dan ook niet toereikend 

genoeg, omdat het onderscheid tussen deze twee, met betrekking tot toeristen en pelgrims niet 

nauwkeurig gemaakt kan worden. Van puur religieuze motieven om een pelgrimage te 

ondernemen is steeds minder sprake. Toeristen kunnen ook de hang naar een innerlijke 

zoektocht hebben, net zoals pelgrims, en bovendien wordt pelgrimage steeds meer een vorm 

van toerisme; door de toename in populariteit van pelgrimages ontstaat er haast file op de 

wandelpaden, zoals bij de laatste 100 kilometer naar Santiago de Compostela het geval is 

(Van der Beek, 2018). Toerist en pelgrim komen dus steeds dichter bij elkaar (Van der Beek, 

2018; Digance, 2006). Het is niet voor niets dat Turner & Turner in 1987 al de uitspraak 

deden: “A tourist is half a pilgrim, if a pilgrim is half a tourist”. Hiermee toonden ze aan dat 

we niet kunnen spreken van de toerist of de pelgrim. Het sacrale en het seculiere raken elkaar 

constant in een pelgrimstocht, en het is niet voldoende om alleen op deze grond pelgrims van 

toeristen te onderscheiden; het sluit religieuze toeristen en seculiere pelgrims uit.  

 Cohen (1979) stelt dat hetgeen wat pelgrims van toeristen onderscheid de beweging 

die ze maken is: pelgrims zouden naar hun binnenwereld toe bewegen, terwijl toeristen ervan 

weggaan (Chemin, 2011; Cohen, 1979; Van der Beek, 2018). Cohen (1979) stelt:  

 

Pilgrimages and modern tourism are thus predicated on different social 

conceptions of space and contrary views concerning the kind of destinations 

worth visiting and of their location in the socially constructed space; hence 

they involve movement in opposite directions: in pilgrimage from periphery 

toward the cultural centre, in modern tourism, away from the cultural centre 

into the periphery. (p. 183)  

 

Ik zou zelf het verschil tussen pelgrims en toeristen als volgt omschrijven: bij pelgrims draait 

de reis vooral om een ontdekking van de innerlijke binnenwereld, waarbij de focus vooral op 

het zelf ligt, en niet zozeer op de buitenwereld. De buitenwereld is de context en de daar 

opgedane ervaringen zijn een ‘bijproduct’ en dragen bij aan de ontdekking van de innerlijke 

wereld. Bij toeristen ligt de nadruk vooral op de buitenwereld, op dingen ervaren en 

meemaken. Ik wil hierbij nogmaals benadrukken dat er geen pure pelgrims en pure toeristen 

zijn, maar dat er altijd sprake is van een wisselwerking.  
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2.1.5. Soorten pelgrims  

Morinis (1992) maakte een typologie van soorten pelgrims. Hij benadrukt dat er binnen 

pelgrimages een grote verscheidenheid bestaat, en dat verschillende soorten reizen als 

pelgrimage beschouwd kunnen worden (Morinis, 1992). Zelfs reizen naar plekken die voor 

één persoon belangrijk zijn kunnen als pelgrimage beschouwd worden: “a person who travels 

to a place of importance to him/her alone may also be a pilgrim.” (Morinis, 1992, p. 4). In 

zekere zin verbreedt dit weer de definitie van wat we onder een pelgrim verstaan, omdat dit 

zou betekenen dat toeristen die op zoek zijn naar betekenis en daarvoor een bepaalde plek 

bezoeken, ook als pelgrims gezien kunnen worden (Chemin, 2011). Morinis (1992) stelt 

echter wel dat het belang en de motivaties voor de onderneming van de tocht van belang zijn, 

en de pelgrim van de toerist onderscheiden (Van der Beek, 2018; Chemin, 2011; Morinis, 

1992).  

 Morinis (1992) onderscheidt zes soorten pelgrims. De eerste is de toegewijde pelgrim 

(devotional pilgrim), die een godheid, persoon, reliek of symbool wil ontmoeten en vereren 

bij een bepaald altaar of heiligdom (shrine). De tweede is de instrumentele of dienstige 

pelgrim (instrumental pilgrim), die diens reis onderneemt voor eindige, wereldse doelen 

(Morinis, 1992, p. 11). De derde is de normatieve pelgrim (normative pilgrim), die de reis 

onderneemt als deel van een rituele cyclus. Deze pelgrimages zijn meestal onderdeel van een 

bepaalde cultuur, en komen vaak terug als jaarlijkse festiviteiten die de basis van die cultuur 

vieren en bevestigen. Daarnaast dienen ze vaak om rituelen te markeren of als rites de passage 

voor individuen (Morinis, 1992, p. 11). De vierde is de verplichte pelgrim (obligatory 

pilgrim), van wie wordt verwacht dat hij de pelgrimstocht onderneemt. Een duidelijk 

voorbeeld hiervan waren de pelgrimstochten die religieuze mensen ondernamen om 

vergiffenis voor hun zonden te krijgen, zoals dat gebruikelijk was in de Middeleeuwen, of de 

Hadj in de Islam (Morinis, 1992). De vijfde is de dwalende pelgrim (wandering pilgrim), die 

geen vooropgezet doel of plan heeft, en kijkt waar hij of zij gebracht wordt door zijn voeten. 

Volgens Morinis (1992) komt dit soort pelgrimage voort uit een ontevredenheid met het hier 

en nu, en is het een innerlijk verlangen naar het (idealistische) andere (Morinis, 1992, p. 13). 

Tot slot is er de initiërende pelgrim (initiatory pilgrim), die op zoek is naar een transformatie 

van status of staat van zijn. Morinis (1992) stelt dat dit de meest voorkomende soort 

pelgrimage is, omdat de essentie van pelgrimage gaat over idealen met betrekking tot de 

menselijke conditie (Morinis, 1992, p. 14).  
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2.1.6. Motieven voor pelgrimage 

Er is tegenwoordig een grote verscheidenheid aan motieven voor pelgrims om hun 

pelgrimstocht te ondernemen (Atunes, Amaro & Henriques, 2017; Chemin, 2011; Frey, 1998; 

Oviedo et al., 2014). Motieven voor pelgrimage zijn vaak onduidelijk en complex voor 

pelgrims; ze zijn veranderlijk en bestaan vaak naast elkaar (Chemin, 2011; Frey, 1998). Toch 

hebben verschillende auteurs (Atunes, Amaro & Henriques, 2017; Oviedo et al., 2014) 

gepoogd om een onderscheid te maken in de verschillende motieven van pelgrims.  

Uit onderzoeken naar hedendaagse pelgrims op de Camino de Santiago de Compostela 

blijkt dat een deel van de pelgrims nog een religieuze (15,8%) of anderszins spirituele 

(10,5%) motivatie heeft om te pelgrimeren heeft (Atunes, Amaro & Henriques, 2017). Veel 

pelgrims blijken echter niet geïnteresseerd te zijn in traditionele religiositeit, maar 

ondernemen hun pelgrimage vanuit redenen die we seculier zouden noemen (Oviedo et al., 

2014): omdat ze nieuwe ervaringen op willen doen (10,2%); buiten in de natuur willen zijn en 

een sportieve uitdaging willen hebben (7%); nieuwe mensen willen ontmoeten en nieuwe 

plekken willen zien (6,5%); een culturele reis willen maken (8,3%); een belofte willen 

nakomen (6,4%); of simpelweg aan routine willen ontsnappen (6,8%) (Atunes, Amaro & 

Henriques, 2017). Deze motieven zijn niet exclusief en definitief, maar kunnen naast elkaar 

bestaan en zelfs tijdens de pelgrimage veranderen (Chemin, 2011; Frey, 1998).  

 Pelgrims met religieuze of spirituele motieven blijken vaak op zoek te zijn naar 

spirituele groei of meer richting in hun leven (Oviedo et al., 2014). Zij zijn niet de enigen die 

meer richting zoeken. Uit onderzoeken van Chemin (2011), Frey (1998) en Schnell & Pali 

(2013) blijkt dat deze zoektocht naar meer richting en verheldering bij veel pelgrims de reden 

is om te gaan lopen, en dat dit vaak gerelateerd is aan overgangsfasen in het leven of het 

verlies van iets of iemand (Chemin, 2011; Frey, 1998). De zoektocht is volgens Schnell & 

Pali (2013) dan ook een zoektocht naar zingeving.  

 

2.2. Rituelen 

 

2.1.2. Rituelen 

Nu we op basis van de literatuur een genuanceerd beeld hebben gekregen van pelgrimages, 

met als rode draad dat pelgrimages op een of andere manier een zingevingsmotief hebben, 

zullen we nu het rituele aspect van pelgrimage verder uitdiepen. Eerst zal ik aan de hand van 

Grimes (2014) en Lukken (1999) de kenmerken en elementen van rituelen uitleggen. 
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Vervolgens ga ik dieper in op het soort ritueel dat een pelgrimage is, namelijk een rite de 

passage. 

Grimes (2014) formuleert vier kenmerken van rituelen. Het eerste kenmerk is dat 

rituelen zijn belichaamd. Een ritueel wordt altijd door een lichaam uitgevoerd. Het bestaat niet 

slechts in onze gedachten (Grimes, 2014). Het tweede kernmerk is dat rituelen geconcentreerd 

zijn, omdat ze een bijzondere lading hebben. Rituelen zijn vaak gebaseerd op het alledaagse, 

maar hebben een extra dimensie, waardoor het ritueel boven het alledaagse uitstijgt (Grimes, 

2014; Lukken, 1999). Het derde kenmerk is dat rituelen zijn voorgeschreven, want de 

handelingen, inhoud, symbolen, enzovoort zijn vooraf bepaald (Grimes, 2014). Herhaling is 

dan ook wezenlijk voor rituelen (Lukken, 1999). Dit betekent echter niet dat er geen ruimte is 

voor creativiteit binnen rituelen: ondanks de voorgeschreven elementen van (bepaalde) 

rituelen, wordt het ritueel niet altijd op dezelfde wijze voltrokken. Denk bijvoorbeeld aan 

huwelijken. Een aantal elementen zijn hier voorgeschreven en essentieel onderdeel van het 

ritueel, zoals het uitspreken van de geloften. Veel onderdelen van de vormgeving van het 

ritueel van het huwelijk zijn echter open, en kan men naar eigen wens invullen (Lukken, 

1999). Dit wordt door Grimes rituele creativiteit genoemd (Grimes, 2014).  Het vierde 

kenmerk is dat rituelen een opvoering zijn.  Met het opvoeren van rituelen wil men iets 

teweegbrengen. Dit dient dan ook met overgave en geloofwaardigheid gedaan te worden. 

(Grimes, 2014).   

 Lukken (1999) ziet in een ritueel drie elementen samenkomen: symbool, 

symboolhandeling en symbooltaal. Een symbool betreft “eigenlijk een gewoon ding dat je 

aantreft in de onmiddellijke omgeving”, zoals Lukken (1999) stelt. Maar ondanks dat 

symbolen vaak alledaagse dingen betreffen, is de betekenis ervan veel verder rijkend. 

Symbolen hebben een diepere werkelijkheid; ze zijn meerzinnig, veelomvattend, hebben een 

grensoverschrijdende brugfunctie, en in het ding zelf is iets van die andere, gesymboliseerde 

werkelijkheid aanwezig. Het ding spreekt voor zich, de waarneming ervan is intuïtief, en raakt 

heel de persoon: verstand, gevoel, en zintuigen. Het symbool brengt samen, verenigt, geeft 

continuïteit aan wat verspreid is, en brengt verleden en toekomst samen in het heden (Lukken, 

1999). Een simpel voorbeeld van een symbool is een kaars. Een kaars an sich heeft geen 

betekenis in zich, maar mensen geven er de betekenis van licht, hoop, warmte, de herinnering 

aan iemand aan.  

De symboolhandeling is een handeling die in zichzelf geladen is met zin, waardoor ze 

deel heeft aan de werkelijkheid die ze oproept. Symbolen betreffen dingen buiten ons, 

symboolhandelingen zijn in ons, omdat we ze zelf uitvoeren (Lukken, 1999). Een voorbeeld is 
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een vrouw die naar het altaar loopt. Ze zet elke stap bewust, in tegenstelling tot hoe ze naar 

een bushokje loopt. Symbooltaal ontstaat daar waar woorden als symbolische expressie 

gebruikt worden. Deze woorden roepen dan een hele wereld op. Ze zijn meerduidig en niet 

helder te definiëren, onthullen een diepere werkelijkheid, en zijn grensverleggend, zoals 

bijvoorbeeld ‘licht’ (Lukken, 1999).  

Aan de hand van de elementen van Lukken (1999), symbool, symbooltaal en 

symboolhandeling, zal ik de rituele elementen van Walk of Wisdom analyseren. De 

kenmerken van Grimes, belichaming, geconcentreerdheid, voorgeschreven zijn en opvoering 

zal ik gebruiken om Walk of Wisdom als ritueel zelf te analyseren. Om ook de ervaringen van 

pelgrims hierin een plek te geven zal ik me hierbij vooral richten op rituele creativiteit, de 

manier waarop zij zelf ritueel invulling geven aan hun tocht.  

  

2.2.2. Rites de passage 

Van de elementen en kenmerken van rituelen gaan we naar rites de passage, 

overgangsrituelen. Naast dat pelgrimages rituele elementen in zich dragen, zijn ze ook een op 

zichzelf staand ritueel. Een pelgrimstocht kan gezien worden als een rite de passage (Turner 

& Turner, 1978; Bell, 1997). Rites de passage is een term die Van Gennep ([1909] 1960) 

introduceerde, en die in de antropologie, psychologie, geschiedenis en religiewetenschappen 

wordt gebruikt (Forth, 2018). Met rites de passage worden overgangsrituelen aangeduid: 

rituelen die de overgang markeren van de ene levensfase of sociale status naar een andere, 

vaak meer gewaardeerde status, van individuen of groepen (Van Gennep, [1909] 1960). De 

meest bekende overgangen hebben te maken met levensloopovergangen, zoals geboorte, 

huwelijk en dood, maar ook de overgang van student naar afgestudeerde is een voorbeeld 

hiervan (Forth, 2018). Ook markeren rites de passage vaak het eind van een bepaalde 

tijdelijke periodes en het begin van nieuwe periodes, zoals het vieren van een jaar dat voorbij 

is, of een symbolisch nieuw begin (Van Gennep, [1909] 1960). Deze rituele overgangen 

hoeven geen religieuze achtergrond te hebben, ze kunnen ook seculier van aard zijn (Forth, 

2018).    

 Rites de passage bestaan uit drie soorten rites, rites van separatie, rites van transitie, en 

rites van incorporatie, die van Gennep ([1909] 1960) ook wel benoemt als preliminaal, 

liminaal en postliminaal (Van Gennep, [1909] 1960). De drie soorten rites kunnen ook 

voorkomen in rituelen, en daarom zijn een rite de passage en een ritueel soms lastig van 

elkaar te onderscheiden (Van Gennep, [1909] 1960) 
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 Allereerst is er de preliminale fase van separatie, waarbij het individu of de groep 

wordt afgezonderd van de originele staat, van het bekende, met alle sociale structuren die 

daarbij horen. Vaak betreft deze afzondering ook een letterlijke verandering van omgeving of 

plek (Van Gennep, [1909] 1960). In de tweede, liminale, fase is het individu of de groep in 

transitie, en bij de laatste postliminale fase van incorporatie integreert het individu of de groep 

weer in diens oude leven, en neemt daarbij de veranderde positie met zich mee (Van Gennep, 

[1909] 1960). Afhankelijk van het soort rite de passage ligt de nadruk meer op één van de 

fasen (Forth, 2018; Van Gennep, [1909] 1960).  

De liminale fase is dus de fase waarin de daadwerkelijke transitie plaatsvindt. In de 

liminale fase is iemand niet langer onderdeel van de sociale structuur waarmee diegene 

vertrouwd was, zoals kind zijn, maar diegene heeft ook nog geen hernieuwde plek met 

veranderde status ingenomen in diezelfde omgeving, zoals volwassene (Van der Beek, 2018; 

Forth, 2018; Van Gennep, [1909] 1960; Turner, 1974). De liminale fase waarbij personen zich 

als het ware tussen structuren in bevinden, wordt door Turner (1967) aangeduid als betwixt 

and between:  

 

transitional beings […] are neither one thing nor another, or may be both; or 

neither here nor there; or may even be nowhere, and are at the very least 

“betwixt and between” all the recognized fixed points in space-time of 

structural classification. (p. 100) 

 

Deze liminale fase van betwixt and between zijn kan kort zijn, en enkele minuten duren, maar 

de transitie kan ook een proces van jaren zijn (Forth, 2018). Meestal volgen de fasen van 

separatie, transitie en incorporatie elkaar in een chronologische volgorde op, maar ze zijn niet 

vaststaand. Zo kunnen er ook rites van separatie plaatsvinden aan het eind van de 

transitiefase, om zo de fase van incorporatie in te leiden (Forth, 2018; Van Gennep [1909] 

1960).  

De rites van separatie, rites van transitie, en rites van incorporatie zullen gebruikt 

worden om de ervaringen van pelgrims met betrekking tot pelgrimage als rite de passage te 

analyseren. Hierbij zal de nadruk liggen op rites van transitie of liminaliteit, en rites van 

incorporatie. De liminale fase staat centraal, omdat hier de mogelijke transitie plaatsvindt, en 

de pelgrim zich bij het lopen van de pelgrimage in deze fase bevindt (Turner & Turner, 1978). 
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2.3. Zingeving 

 

2.3.1. Zingeving 

In het uiteenrafelen van wat een pelgrim is kwamen we al tegen dat de motieven voor het 

ondernemen van een pelgrimstocht vaak voortkomen uit een zoektocht naar zingeving. In 

deze paragraaf komen we tot een heldere definitie van zingeving, evenals de voorwaarden om 

tot zingeving te komen.  

Alma & Smaling (2010) maken het onderscheid tussen alledaagse en existentiële 

zingeving. Alledaagse zingeving vindt plaats in allerlei dagelijkse situaties, zoals het lezen 

van een boek, het zich verplaatsen per trein, het omgaan met anderen. Vaak zijn mensen zich 

weinig bewust van deze vorm van zingeving, die helpt het dagelijks leven begrijpelijk te 

maken (Alma & Smaling, 2010). Bij existentiële zingeving wordt de zin van iets in verband 

gebracht met het menselijke bestaan. Dit kan waarden en betekenissen, handelingen, 

(levens)houdingen en thema’s betreffen. Denk bijvoorbeeld aan liefde, gezondheid, de dood, 

geboorte, verbondenheid en eenzaamheid. Existentiële zingeving gaat dus om de kern van ons 

bestaan, en dit roept vaak (levens)vragen en reflectie op (Alma & Smaling, 2010).  

In deze scriptie wordt zingeving, aan de hand van de definitie van Alma & Smaling (2010) 

begrepen als: 

 

een persoonlijke verhouding tot de wereld waarin het eigen leven geplaatst 

wordt in een breder kader van samenhangende betekenissen, waarbij 

doelgerichtheid, waardevolheid, verbondenheid en transcendentie worden 

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

gemotiveerdheid en welbevinden worden ervaren. (p. 23).  

 

In deze definitie benoemen ze zeven voorwaarden, die gebaseerd zijn op Derkx (2011) 

en Baumeister (1991), voor het komen tot zinbeleving, en twee gevolgen van het ervaren van 

zinbeleving: samenhang, doelgerichtheid, waardevolheid, verbondenheid, transcendentie, 

competentie, erkenning, gemotiveerdheid en welbevinden. Dit zijn volgens Alma & Smaling 

(2010) de negen ervaringsaspecten die zingeving kenmerken. Ik zal ze kort toelichten.  

1. Wanneer ze het over doelgerichtheid hebben, wordt het onderscheid gemaakt tussen 

bereikbare doelen en streefdoelen. Bereikbare doelen zijn op de korte termijn 

realiseerbaar, streefdoelen betreffen een richting of oriëntatie in iemands leven. 

Beiden zijn nodig om tot zingeving te komen (Alma & Smaling, 2010, p. 20).  
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2. Op het moment dat iemand samenhang tussen verschillende elementen van de 

werkelijkheid ervaart wordt de wereld begrijpelijk en hanteerbaar voor die persoon. 

Hierbij gaat het niet alleen om samenhang tussen het eigen leven en dat van anderen, 

maar ook samenhang binnen en tussen de eigen identiteit, het eigen levensverhaal en 

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

3. Bij waardevolheid hebben Alma en Smaling (2010) het zowel over de extrinsieke als 

de intrinsieke waarde van iets. Bij de extrinsieke waarde wordt iets gezien als middel 

tot een doel, bij de intrinsieke waarde wordt iets gezien als waardevol vanuit zichzelf, 

zonder dat daar een doel aan verbonden is. Naast waardering van wereldse zaken, gaat 

het hierbij ook om het waardevol vinden van jezelf, om zelfwaardering. De mate van 

zelfwaardering hangt af van in hoeverre men tot zelfrealisatie en zelfactualisering kan 

komen, en hoeveel zelfcompassie iemand heeft. Met zelfcompassie wordt bedoeld dat 

iemand vriendelijk en begripvol naar diens eigen fouten en gebreken kan kijken (Alma 

& Smaling, 2010, p. 20). 

4. Verbondenheid borduurt voort op samenhang, maar kan persoonlijker, 

gevoelsmatiger en intenser worden ervaren. Daarnaast betreft het ook sociale 

verhoudingen en dialogische relaties, zoals vriendschap, maar ook het bijdragen aan 

het grotere geheel, zoals werken aan humanisering (Alma & Smaling, 2010, p. 21). 

5. Met transcendentie wordt het overstijgen van het alledaagse, bekende en vertrouwde 

bedoeld, waarbij de nadruk ligt op de zoektocht naar het nieuwe, andere en onbekende 

(Alma & Smaling, 2010, p. 21).  

6. Competentie heeft te maken met het gevoel hebben iets te kunnen bewerkstelligen. 

Het gaat over in staat zijn tot adequaat handelen en voldoende controle hebben over je 

leven. Wanneer je je daarvan bewust bent, draagt dit bij aan een ervaring van zin 

(Alma & Smaling, 2010, p. 22).  

7. Volgens Alma en Smaling (2010) dient ook de behoefte aan erkenning te worden 

bevredigd voor de ervaring van zinvolheid. Hierbij gaat het om de erkenning door de 

ander, maar ook het erkennen van jezelf (Alma & Smaling, 2010, p. 22).  

 

Zoals benoemd zijn de zeven hierboven genoemde ervaringsaspecten van zingeving 

voorwaarden om tot zingeving te komen. Daarnaast noemen Alma & Smaling (2010) twee 

mogelijke effecten van zingeving. Het eerste effect is een motiverende werking. Wanneer 

zingeving ervaren wordt kan dit een motiverende werking om het leven zelf vorm te geven als 

gevolg hebben (Alma & Smaling, 2010, p. 22). Naast de motiverende werking is ook een 
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gevoel van welbevinden een mogelijk effect van het ervaren van zingeving. Met een gevoel 

van welbevinden wordt bedoeld dat iemand gevoelens van tevredenheid en voldoening ervaart 

(Alma & Smaling, 2010, p. 22-23). 

Voor veel pelgrims start de pelgrimage vanuit een zoektocht naar zingeving (Schnell 

& Pali, 2013), maar is het lopen ervan ook een betekenisvolle en zingevende ervaring 

(Chemin, 2011; Frey, 1998). Ik zal de ervaringen van pelgrims analyseren aan de hand van de 

zeven ervaringsaspecten van Alma & Smaling (2010) die de voorwaarden voor zingeving 

vormen, om zo te onderzoeken wat het lopen van een pelgrimstocht zingevend maakt. Dit doe 

ik door de ervaringen die pelgrims tijdens hun tocht hadden te verbinden aan de 

zingevingsaspecten, en zo te onderzoeken in hoeverre het lopen van een seculiere 

pelgrimstocht zingeving kan zijn. De motiverende werking en het gevoel van welbevinden 

worden in deze analyse meegenomen, maar duidelijk als mogelijke gevolgen behandeld. De 

nadruk ligt op de zeven voorwaarden.  

 

2.3.2. Levensvragen 

De genoemde zingevingsaspecten van Alma en Smaling (2010) dragen bij aan het creëren van 

een zingevingskader (Alma & Smaling, 2010). Een zingevingskader wordt door Duyndam en 

Frank (2019) als volgt geformuleerd:  

 

Een zingevingskader wordt gevormd door visies, uitgangspunten, opvattingen, 

overtuigingen, morele waarden, en inspiratiebronnen, in het licht waarvan 

mensen betekenis geven en ontlenen aan gebeurtenissen die hun overkomen, 

handelingen die zij doen en laten, en aan hun denken, willen, voelen, 

enzovoort. (p. 20).  

 

Een coherent en samenhangend zingevingskader hangt samen met het vermogen om een 

antwoord te geven op levensvragen (Schuhmann & Van der Geugten, 2017). Levensvragen 

gaan over het leven en onze plek in de wereld (Mooren, 2010). Volgens Rijksen en Van Heijst 

(1999) zijn levensvragen de vragen die uit het leven opwellen. De manier waarop mensen 

tegen het leven aankijken is geworteld in hun ervaringen, en door het ervaren van het leven 

kom je voor vragen te staan. Het zijn echter niet zomaar vragen, ze zijn van levensbelang, 

omdat ze gaan over wat er toe doet en waar het leven om draait (Rijksen & Van Heijst, 1999). 

Vaak is men er pas bewust mee bezig op momenten dat er een ingrijpende gebeurtenis, verlies 

of levensverandering plaatsvindt (Duyndam & Frank, 2019; Rijksen & Van Heijst), net zoals 
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bij zingevingskaders. Ze betreffen vragen die met zin te maken hebben, zoals “Wat wil ik met 

mijn leven? Hoe geef ik een nieuwe invulling aan mijn bestaan na een ernstig verlies? Hoe 

onderhoud ik mijn vriendschappen? Wat betekent het om mens te zijn?” (Duyndam & Frank, 

2019; Mooren, 2010; Taylor, 1989).   

  Rijksen en Van Heijst (1999) formuleren zes soorten levensvragen, aan de hand 

waarvan de levensvragen van pelgrims in deze scriptie geanalyseerd zullen worden. Ondanks 

dat ze de levensvragen duidelijk categoriseren, benadrukken ze dat levensvragen zelden in 

‘zuivere, onverdunde vorm’ voorkomen (Rijksen & Van Heijst, 1999, p. 42). Vaak raken 

levensvragen elkaar, en zal er enige overlap in te vinden zijn. In het analyseren van de 

levensvragen zullen ook de motieven voor het ondernemen van de pelgrimstocht 

meegenomen worden, omdat deze vaak enig verwantschap lijken te hebben.  

1. Het eerste soort levensvragen zijn existentiële levensvragen, die gaan over het 

bestaan en de rol die de mens daarin speelt. Het zijn vragen over je identiteit en 

karakter, over je eigen innerlijk. Ze relateren naar het verleden door te onderzoeken 

hoe je geworden bent zoals je bent, of gaan over de toekomst, hoe je eigenlijk zou 

willen zijn (Rijksen & Van Heijst, 1999).  

2. Het tweede soort levensvragen zijn relationele levensvragen. Deze gaan over relaties 

en de manier waarop het eigen bestaan is verweven met dat van anderen. Ze gaan over 

de manier waarop je je verhoudt tot andere mensen, wie er belangrijk zijn in je leven, 

over je gezien, gehoord en begrepen voelen als mens (Rijksen & Van Heijst, 1999).  

3. Het derde soort levensvragen zijn temporele levensvragen, die gaan over de beperkte 

tijd we als mensen hebben, en de invulling van die tijd. Ze betreffen het begin en het 

einde, bloei en verval, vragen over het verleden en vragen over het heden, en hoe je 

tegen het leven in het algemeen aankijkt, hoe je de tijd die je nog hebt wil inrichten 

(Rijksen & Van Heijst, 1999). 

4. Het vierde soort levensvragen zijn ecologisch-biologische levensvragen. Deze gaan 

over de natuur, de betekenis die de natuur heeft, de rol die mensen daarin hebben en 

hoe je als mens in harmonie samenleeft met de natuur. Ook gaan deze vragen over het 

natuurlijke: wanneer mag je nog medisch ingrijpen en wanneer niet mee? (Rijksen & 

Van Heijst, 1999).  

5. Het vijfde soort levensvragen gaat over menselijk handelen. Ze gaan over de dingen 

die de mens doet: over hun beweegredenen, de grenzen waarin je in je eigen kunnen 

op stuit. De grens tussen relationele levensvragen en levensvragen over het menselijk 
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handelen is dun. Ze worden van elkaar onderscheden doordat bij de tweede het 

handelen centraal staat, en niet de relatie.  

6. Het zesde soort levensvragen gaat over eindigheid en beperktheid, over lijden en de 

dood. Ze gaan over de manier waarop je met tegenslagen, verdriet en moeilijkheden 

omgaat, over wat je aankunt in het leven, en over de ongelijke verdeling van mate van 

lijden en dood (Rijksen & Van Heijst, 1999).  

 

De levensvragen van pelgrims worden onderzocht, omdat ze vaak een van de redenen zijn 

waarom pelgrims gaan wandelen, namelijk als zoektocht naar antwoorden (Chemin, 2011; 

Frey, 1998; Schell & Pali, 2013). Door een inzicht te krijgen in de soorten vragen waarmee 

pelgrims op pad gaan, ontstaat er meer inzicht in de motivatie van pelgrims. Er is gekozen 

voor levensvragen in plaats van zingevingsvragen, omdat Rijksen & Van Heijst (1999) hierin 

duidelijke categorieën levensthema’s in formuleren. Zingevingsvragen zouden geanalyseerd 

worden aan de hand van de ervaringsaspecten van Alma & Smaling (2010), die breder zijn. 

Deze geven minder inzicht in de gebieden van het leven waarin de vragen zitten waarmee 

pelgrims op pad gaan. 

 

 

Figuur 2. Lonneke Hermans, Hatertse Vennen, Walk of Wisdom, 2020 
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Hoofdstuk 3: Methode 

 

3.1. Onderzoeksdesign 

Als onderzoeksdesign is gekozen voor een empirisch, kwalitatief onderzoek. Er is gekozen 

voor een triangulatie van dataverzamelingsmethoden, namelijk via semigestructureerde 

diepte-interviews, een participerende observatie en een website-analyse. Triangulatie van data 

heeft een positieve invloed op onderzoek, omdat elke dataverzamelingsmethode een andere 

kant van het te bestuderen fenomeen onthult (Patton, 2002). Daarnaast versterken de 

verschillende methoden elkaar: de sterke kanten van elke methoden worden versterkt, terwijl 

de zwakke kanten ondervangen worden door andere methoden. Hierdoor is het onderzoek 

betrouwbaarder en meer valide (Patton, 2002).     

 De semigestructureerde diepte-interviews hebben me de mogelijkheid gegeven om de 

individuele ervaringen van mijn respondenten zo volledig mogelijk in kaart te brengen. De 

data zijn geanalyseerd aan de hand van concepten die in het theoretisch kader zijn gebruikt, 

maar er is ook ruimte gelaten voor het verhaal van de respondent, omdat dit niet altijd binnen 

het bestaande kader bleek te passen. Vandaar de keuze voor een semigestructureerd interview; 

hierin werden vastgestelde onderwerpen behandeld, maar was er daarnaast genoeg ruimte om 

door te vragen op interessante ervaringen. (voor topiclist zie bijlage 2) 

Aanvullend op deze semigestructureerde diepte-interviews heb ik een participerende 

observatie gedaan, door zelf Walk of Wisdom te lopen. Door de participerende observatie heb 

ik meer inzicht gekregen in het pelgrimsleven, evenals in mijn respondenten, waardoor ik me 

beter met hen kan identificeren en hun ervaringen beter kan begrijpen en onder woorden kan 

brengen (Van der Beek, 2018; Chemin, 2011; Frey, 1998). Daarnaast heeft dit een breder 

inzicht opgeleverd in de motivaties van pelgrims, evenals in de diversiteit van levensvragen. 

 De analyse van de website is gebruikt als achtergrondinformatie, om een beter beeld te 

krijgen van Walk of Wisdom als organisatie en stichting, met diens doelstellingen en 

projecten.  

 

3.2. Populatie en werving 

De populatie van dit onderzoek betreft twaalf pelgrims die de seculiere pelgrimstocht Walk of 

Wisdom hebben gelopen. Er is gekozen voor respondenten die recent Walk of Wisdom 

hebben gelopen, in de periode augustus 2019 tot juli 2020, omdat zij hun ervaringen nog het 

meest vers in hun geheugen hebben. E\en respondent heeft Walk of Wisdom in augustus 2018 
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gelopen. Ondanks dat dit verder terug in de tijd was, heeft dit niks afgedaan aan de details 

waarmee ze haar verhaal vertelde. Daarnaast was een voorwaarde dat respondenten Walk of 

Wisdom in één keer gelopen hadden, omdat zij meer in de liminale fase van de pelgrimage 

terecht komen (Van Gennep, 2010). Twee respondenten, die samen liepen, hebben dit in 

etappes gedaan. Ik heb getwijfeld om hun ervaringen mee te nemen in mijn onderzoek, omdat 

ze eigenlijk niet aan de doelgroep voldeden. Echter, hun ervaringen bleken zeer vergelijkbaar 

met die van respondenten die Walk of Wisdom wél aan een stuk door hebben gelopen. 

Hierom heb ik de keuze gemaakt om de ervaringen van deze respondenten wel mee te nemen 

in mijn analyse. Om de resultaten van mijn onderzoek betrouwbaarder te maken, heb ik later 

nog twee extra respondenten geïnterviewd.  

 De respondenten hadden een leeftijd van tussen de 40 en 78 jaar. Onder de 

respondenten bevonden zich vijf mannen en zeven vrouwen. Met een deel van deze 

respondenten ben ik via Facebook in contact gekomen, door een oproep te plaatsen op de 

Facebookpagina van Walk of Wisdom: Pelgrims van Walk of Wisdom. Vanwege het Covid-

19 virus is de helft van deze respondenten afgevallen, omdat ze de route niet meer konden 

lopen. Vanwege moeite met het vinden van meer respondenten, hebben organisatoren van 

Walk of Wisdom nog een bericht op de reguliere Facebookpagina van Walk of Wisdom 

geplaatst, evenals persoonlijk mensen gecontacteerd. Hierdoor heb ik de rest van mijn 

respondenten gevonden. Tot slot ben ik via gemeenschappelijke contacten nog in contact 

gekomen met respondenten. Er is dus gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode, waarbij 

één respondent tot nieuwe respondenten leidt, die ook weer doorverwijzen naar anderen, 

enzovoort.  

 Vier van de twaalf respondenten zijn naar een pelgrimcoach geweest, voorafgaand aan 

hun pelgrimstocht. Hun ervaringen met pelgrimcoaching wilde ik meenemen in de analyse. 

Om meer informatie over pelgrimcoaching te verkrijgen heb ik een pelgrimcoach 

geïnterviewd. Daarnaast heb ik nog twee interviews afgenomen bij de twee oprichters van 

Walk of Wisdom. Deze interviews waren bedoeld om meer achtergrondinformatie te 

verkrijgen over zowel Walk of Wisdom als de rituele elementen van de pelgrimstocht. 

 

3.3. Dataverzameling en analyse 

De data zijn verkregen aan de hand van twaalf semigestructureerde diepte-interviews, die in 

de periode maart-juli 2020 online zijn afgenomen. Voorafgaand aan de interviews zijn de 

respondenten gebeld. Ik heb ze zo informatie gegeven over de interviews; hen uitgelegd dat 

hun ervaringen uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt worden, hun anonimiteit gewaarborgd 
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wordt, en dat de data op een beveiligde schijf worden opgeslagen. Nadat ze hier telefonisch 

toestemming voor hadden gegeven, heb ik ze per mail een informed consent formulier 

opgestuurd, die zij vervolgens ingevuld hebben geretourneerd.  

 In verband met het Covid-19 virus en de intelligente lockdown was het niet mogelijk 

om de interviews persoonlijk af te nemen. In plaats daarvan is ervoor gekozen om de 

interviews online af te nemen. Hiervoor zijn de media Zoom en Skype gebruikt. Later werd er 

meer bekend over de mogelijke risico’s van het gebruik van Zoom, omdat zij 

gebruikersgegevens met derden zouden delen en hackers makkelijk toegang zouden hebben. 

De interviews waren hiervoor al afgenomen. Eén interview is per mail afgenomen, omdat de 

respondent zich hier prettiger bij voelde. Dit beperkte de mogelijkheden tot doorvragen. Er is 

een aantal keer heen en weer gemaild om verdere vragen te beantwoorden. Om te waarborgen 

dat de data betrouwbaar worden weergegeven zijn de data na de transcriptie teruggekoppeld 

aan de respondenten, zodat zij de mogelijkheid hadden om aanvullingen en aanpassingen te 

doen.  

 Nadat de data verzameld waren zijn deze opgeslagen op een beveiligde R-schrijf. Voor 

de analyse van de data is het verwerkingsprogramma Atlas.ti gebruikt. Er is thematisch 

gecodeerd; de uitspraken van de respondenten zijn ingedeeld in soort en type, zodat de 

antwoorden van de verschillende respondenten met elkaar vergeleken kunnen worden. De 

codes zijn deels deductief, deels inductief opgesteld. De deductieve codes zijn aan de hand 

van het theoretisch kader bepaald, de inductieve codes aan de hand van de uitkomsten van de 

interviews (Boeije, 2014). De deductieve codes zijn gebaseerd op de theorieën over rituelen 

(Lukken, 1999 en Grimes, 2014), ervaringsaspecten van zingeving (Alma & Smaling, 2010) 

en het onderscheid in levensvragen (Rijksen & Heijst, 2010). Ervaringen van respondenten 

die niet binnen deze kaders vielen, maar wel van belang waren, zijn inductief gecodeerd. De 

gecodeerde data zijn per deelvraag samengevoegd om tot een beantwoording van de 

onderzoeksvragen te komen. De codes zijn genoteerd, en in bijlage 3 opgenomen. De 

kolommen kunnen los van elkaar gezien worden.   
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Hoofdstuk 4: Resultaten 

 

In dit hoofdstuk zal ik de resultaten bespreken die aan de hand van de analyse van mijn data 

naar voren zijn gekomen. Ik zal mijn vier onderzoeksvragen beantwoorden. 

 

4.1. Deelvraag 1: Wat houdt een seculiere pelgrimstocht in, waarin verschilt deze van een 

religieuze pelgrimstocht, en waarom kiezen mensen hiervoor?  

 

4.1.1. Walk of Wisdom als seculiere pelgrimage 

In het theoretisch kader hebben we gezien dat met seculiere pelgrimages nationale plekken of 

laatste rustplekken van idolen bedoeld worden. Deze waren er al, en trokken langzaamaan 

pelgrims. Walk of Wisdom is echter een seculiere pelgrimage die bedacht is en daarna verder 

werd ontwikkeld. Deze is dus niet gericht op de verering of herdenking van een bepaalde 

plek, gebeurtenis of persoon. Deze pelgrimage gaat uit van het secularisme, het centraal 

stellen van de mens in plaats van God, waarbij de al dan niet religieuze invulling van de 

pelgrimstocht een keuze is. Deze keuze is ook voor de oprichters van groot belang; zij vinden 

het belangrijk dat de pelgrimstocht open voor invulling en interpretatie is, en stellen een 

aantal waarden centraal waarin veel mensen zich kunnen herkennen, ongeacht geloof of 

ideologie:  

 

“Ja, wij gaan dus niet uit van één geloof. Ik bedoel: wij gaan uit van het idee dat we 

allemaal verbonden zijn, maar dat is geen religie, dus ja, dat kun je als moslim[…], 

maar ook als atheïst, humanist of levensgenieter. Dus dat zijn meer waarden, ik denk 

dat dat het verschil is tussen waarheid en waarden. Dus wij gaan uit van bepaalde 

waarden van verbondenheid, nou ja, een beetje vriendelijkheid met elkaar, maar ook 

omgaan met de wereld en de natuur, maar niet een soort openbaring waar dat als een 

soort waarheid is verteld. Dus voor ons zijn een heleboel bronnen van waarheid 

waarden. Ik heb het liever over waarden of waarheid met een kleine w dan met 

waarheid met een grote W.” (R.11) 

  

Het seculiere aspect van deze pelgrimstocht zit voor hen in het feit dat deze niet gebaseerd is 

op een religieuze, politieke of ideologische levensbeschouwing, en dat de invulling van de 

tocht volledig open is en bij het individu ligt. Waarden die ze willen uitdragen met Walk of 

Wisdom zijn vrijheid, respect en verbondenheid. Dat is dan ook een verschil met een 



36 

 

religieuze of anderszins ideologische pelgrimstocht: er is geen sprake van een voorgegeven 

traditie waarop wordt voortgeborduurd.  

 Ondanks dat Walk of Wisdom niet gebaseerd is op een religieuze, politieke of 

ideologische levensbeschouwing, is deze niet waardenvrij. Elk menselijk construct is context 

gebonden, en ook Walk of Wisdom is vanuit een bepaalde visie ontwikkeld. Het idee voor de 

pelgrimage komt voort uit een bachelorscriptie Rituele Studies voor een ritueel dat ‘de wereld 

kon redden’
10

. Oprichter Damiaan (R.11) zocht aanvankelijk naar mogelijkheden voor een 

ritueel dat mensen zou verbinden met elkaar, ongeacht cultuur, religie en nationaliteit, en ze 

aan zou zetten tot duurzaamheid. Hieruit ontstond bij hem het idee van Earth Pilgrimages, 

waarbij er een route zou komen tussen de twee meest duurzame steden van Europa. Het lopen 

van deze tocht zou een overgang zijn naar een duurzamer leven. Van dit idee werd afgezien, 

en in 2010 kwam het idee voor een pelgrimstocht die meer op bezinning gericht zou zijn, en 

niet op de verandering van mensen:  

 

“Minder om mensen zeg maar te bekeren tot duurzaamheid, te veranderen hè, met dat 

vingertje van: ja het moet toch anders zijn, en meer van… goh, meer tot bezinning.” 

(R.11)  

 

Hieruit ontstond het idee van Walk of Wisdom. Pelgrims kunnen dit in alle vrijheid invullen, 

maar nog altijd speelt voor de oprichters het idee van duurzaamheid een belangrijke rol. De 

gedachte achter Walk of Wisdom is niet alleen bezinning van mensen persoonlijk, maar ook 

bewustwording van wat ze gemeenschappelijk hebben, en dat ze onderdeel zijn van de natuur:  

 

“Het is geïnspireerd door het idee dat we allemaal onderdeel zijn van dezelfde 

planeet.” (R.11) 

 

“Dus er zijn inderdaad twee poten: de natuur, het bewustzijn van de aarde, en het 

bewustzijn van jezelf zeg maar.” (R.12) 

 

Het bewustzijn van de aarde komt subtiel terug in uitnodigingen tot duurzaamheid aan 

pelgrims. Zo organiseert Walk of Wisdom dagen waarop afval opgeruimd wordt, wordt er 

geëxperimenteerd met een kurken in plaats van leren pelgrimsveter, worden er vogelhuisjes 

opgehangen, en wordt er samengewerkt met projecten voor natuurbehoud.   

                                                      
10

 https://walkofwisdom.org/wp-content/uploads/2013/07/080913_volledige_scriptie_Damiaan.pdf  

https://walkofwisdom.org/wp-content/uploads/2013/07/080913_volledige_scriptie_Damiaan.pdf
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4.1.2. Motieven voor seculiere pelgrimage 

Voor een aantal respondenten zijn er geen duidelijke voorkeuren voor een seculiere 

pelgrimage. Eén respondent wilde graag in haar eentje een meerdaagse tocht lopen, door 

mooie natuur en enigszins dichtbij huis, en Walk of Wisdom voldeed hieraan. 

 

“Nou ja dat was ideaal qua locatie, de omgeving ken ik wel vrij goed, maar toch, ik 

loop er heel graag, dus zo had ik toch mijn meerdaagse wandeltocht te pakken. En op 

heel dicht… goede reisafstand van waar mijn moeder woont, dus dat was eigenlijk de 

reden, ik wilde gewoon een paar dagen alleen lopen in plaats van in een grote groep.” 

(R.2) 

 

Ook voor alle andere respondenten speelde mee dat Walk of Wisdom dichtbij huis is, de 

afstand te overzien is, en de route goed is aangegeven. De pelgrimstocht is toegankelijk en dit 

zorgde ervoor dat het veilig voelde voor respondenten die voor het eerst zelf gingen lopen; als 

er iets zou gebeuren zouden ze snel thuis zijn. Twee pelgrims gaven aan Walk of Wisdom als 

‘oefenrondje’ te willen wandelen, om te kijken of ze het fysiek aankonden, en voor een van 

deze twee was het een test; ze zou als ze dit aankon Santiago de Compostela gaan lopen.  

 

“[…] maar toen speelde ik ook al met het idee van ik wil in 2019, als het kan, nog 

voordat ik 65 wordt, wil ik heel graag een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela 

lopen. Ik denk: maar, met die knie, ik moet een soort test hebben. Van hoe lang kan ik 

iedere dag opstarten en doorlopen? ” (R.4) 

 

Voor de meeste respondenten speelde het seculiere aspect van Walk of Wisdom niet mee. Een 

drietal respondenten koos echter bewust voor een seculiere pelgrimstocht. Eén van hen is 

filosoof, en zegt niet veel met geloof te hebben. Hij was op zoek naar alternatieven voor een 

religieuze pelgrimage, en was zo bij Walk of Wisdom uitgekomen. 

 

“Ik wil niet zeggen dat ik de Santiago niet zou willen lopen, maar ik was niet op zoek 

naar iets religieus. Zeker niet… Ik was eerder op zoek naar iets filosofisch, bij wijze 

van spreken, dan dat er geloof aan verbonden was. Vandaar dat… De term Walk of 

Wisdom sprak mij al heel erg aan natuurlijk.” (R.5) 
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Vooral het aspect van ‘de eigen wijsheid’ sprak hem als filosoof erg aan. Twee andere 

respondenten zijn christelijk, en kozen bewust voor een niet-religieuze pelgrimstocht, als 

verbreding van hun eigen horizon. 

 

“We wilden niet naar een… een pelgrimage gaan doen, laten we zeggen op… vanuit 

een religieuze gedachte. Of met een religieuze achtergrond, maar we wilden juist wat 

verder kijken. Beiden zijn wij kerkelijk actief, geloven, en dan zit je toch een beetje in 

een bubbel, en we wilden met deze nieuwe levensfase dus ook heel specifiek buiten de 

bubbel kijken. En dat vonden we ook in de Walk of Wisdom.” (R.7) 

 

Ondanks dat Walk of Wisdom seculier is, en dus niet van een religie of ideologie uitgaat, 

ontbreekt spiritualiteit niet op de tocht. Het seculiere en het sacrale, zoals eerder genoemd in 

het theoretisch kader, zijn dus niet twee uitersten, maar ontmoeten elkaar: 

 

“Dus dat je op een seculiere pelgrimage […] dat daar het spirituele niet ontbreekt.” 

(R.7) 

 

4.1.3. Samenvatting  

In de beantwoording van deze deelvraag hebben we gezien dat seculiere pelgrimages 

ondernomen worden naar plekken waarbij nationaal of etnisch lijden centraal staat, zoals 

Auschwitz, of plekken die idolen representeren, zoals Graceland. Walk of Wisdom sluit niet 

aan bij deze definitie, omdat deze bewust is opgezet; er is geen bestemming om te herdenken 

of vereren, mensen worden slechts aangemoedigd om zich te bezinnen. Seculiere pelgrimage 

gaat uit van waarden in plaats van Waarheid. Dit maakt het, volgens de oprichters, 

toegankelijker voor een groter publiek, omdat er meer ruimte voor interpretatie is. Dit is 

tevens het grootste verschil tussen seculiere en niet-seculiere pelgrimage. Voor het grootste 

deel van de respondenten speelt niet het seculiere karakter van Walk of Wisdom, maar de 

toegankelijkheid en het dichtbij zijn een doorslaggevende rol in de keuze voor het wandelen 

van deze seculiere pelgrimage. Een drietal respondenten heeft bewust de keuze voor een 

seculiere pelgrimage gemaakt; het religieuze trok niet aan en diegene was op zoek naar een 

pelgrimage die meer filosofisch van aard was, of juist om buiten hun eigen religieuze kader te 

stappen.   
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4.2. Deelvraag 2: Uit welke rituele elementen bestaat Walk of Wisdom en hoe ervaren 

pelgrims deze? 

 

4.2.1. Symbolen  

Er zijn twee symbolen die kenmerkend zijn voor Walk of Wisdom: Pelgrim, dat het icoon is 

van Walk of Wisdom, en de pelgrimsveter, waarmee onderweg vogelringetjes in elke 

gemeente worden verzameld.  

Pelgrim is het icoon van Walk of Wisdom. Huub en Adelheid Kortekaas, twee 

internationale kunstenaars, hebben dit symbool ontworpen voor Walk of Wisdom. Het kan het 

best beschreven worden als een zaaimannetje: lange, dunne benen, een kort bovenlijf, en twee 

armen die in bladeren eindigen. De gedachte hierachter is dat ieder mens een zaailing is van 

Moeder Aarde. Dat we allemaal mens zijn, en daardoor met elkaar verbonden zijn. Een van de 

oprichters zegt hierover: 

  

“En nou ik vind dat hele beeld van Huub en Adelheid, die zeggen van: goh hè, de 

mens is een soort kiemplantje, een zaailing van de aarde, en we hebben allemaal een 

eigen kracht, of je nou een schoonmaker bent of premier. En als we die kracht tot 

ontwikkeling brengen, dan komen we zelf als mens tot bloei, maar we brengen 

eigenlijk ook dat hele grotere geheel tot bloei, want daar zijn we een zaailing van.” 

(R.11) 

 

 

Figuur 3. Lonneke Hermans, Pelgrimsspeld, 2020 
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Iedere pelgrim ontvangt in diens startpakket een speld van Pelgrim, om op de rugzak te 

spelden. Het is een terugkomend symbool op de route; pelgrims kunnen elkaar eraan 

herkennen, en de route wordt er herkenbaar door, omdat het symbool gebruikt wordt als 

markering. Symbolen hebben een meerzinnige betekenis. Ook bij Pelgrim is dit het geval. De 

één ziet er een zaaimannetje in, de ander beschouwt het meer als een engel die de weg wijst. 

Een respondent zegt hierover: 

 

“Het is ook een wegwijzer door het bos. Dat symbooltje dat wijst je de weg, dus het is 

echt een engel op je pad.” (R.10)  

 

Naast Pelgrim, heeft Walk of Wisdom de pelgrimsveter: een leren veter waaraan 

vogelringetjes geregen kunnen worden. Deze kunnen opgehaald worden op verschillende 

plekken langs de route, zoals in cafés, of uit vogelhuisjes gehaald worden die langs de route 

verspreid staan. De vogelringetjes kunnen vergeleken worden met de stempels die pelgrims 

van Santiago de Compostela in hun pelgrimspaspoort krijgen, als bewijs dat ze de route 

gelopen hebben. Op deze vogelringetjes staat de naam van elk van de elf gemeenten die de 

pelgrim passeert, zodat de pelgrim de vordering van de route kan bijhouden, en de route haast 

kan aanraken. Oprichter Manja zegt hierover: 

 

“Dat landschap rijg je letterlijk om je pols heen.” (R.12) 

 

Aan de vogelringetjes wordt ook een symbolische betekenis gegeven door de pelgrims:  

 

“een duif die vliegt uit en die vliegt ook weer terug naar huis” (R.2)  

 

De pelgrim doet dit eveneens door van huis te vertrekken en na de reis weer terug te keren. 

Geheel per toeval bleek de pelgrimsveter extra symboliek in zich te dragen: de route ziet er op 

papier namelijk uit als een vliegende vogel (zie figuur 4). 

 De pelgrimsveter met vogelringetjes is niet alleen een symbool, het draagt ook bij aan 

een symboolhandeling, een handeling die geladen is met zin. Het verzamelen van de 

vogelringetjes en het toevoegen aan de pelgrimsveter is een handeling waarbij er bewust 

stilgestaan wordt bij de gemaakte vordering van de reis. Daarnaast heeft het ook de functie 

van contactmoment; elke gemeente heeft twee halteplaatsen om de ringetjes op te halen, en 
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soms is er daarbij een mogelijkheid om contact te maken met andere mensen, zoals bij een 

café:  

 

“Ze hebben een plekje thuis, ook al zijn ze in den vreemde.” (R.11) 

 

 

Figuur 4. De route van Walk of Wisdom. Overgenomen van EKTIV, auteur 

onbekend, jaartal onbekend (https://www.ecktiv.nl/de-walk-of-wisdom-rond-

nijmegen-de-tegenpool-van-de-vierdaagse/), Copyright onbekend, EKTIV 

 

Door respondenten werd het verzamelen van vogelringetjes als positief ervaren. Ze beleefden 

er plezier in, en een deel van de respondenten zei zich er weer een beetje kind door te voelen.   

Voor veel respondenten leek de waarde van de speld en de pelgrimsveter na hun 

pelgrimstocht toe te nemen: het waren niet alleen symbolen die ze tijdens hun reis bij zich 

droegen, na de pelgrimstocht werden ze geassocieerd met de positieve herinnering die Walk 

of Wisdom voor hen was:  

 

“Als ik het boekje, dat ligt op een dressoir of een kast, en dan zie ik het met die 

ringetjes, dan komt er altijd wel een lach op mijn gezicht.” (R.3) 

 

De speld en pelgrimsveter zijn door meerdere respondenten naderhand op een zichtbare plek 

neergezet, zoals op een dressoir, op de rugzak, aan een wandelstok of tussen wandelmedailles. 

Eén respondent vond de pelgrimstocht zo bijzonder dat ze de pelgrimsveter voor altijd bij zich 

in de buurt wil hebben:  

 

https://www.ecktiv.nl/de-walk-of-wisdom-rond-nijmegen-de-tegenpool-van-de-vierdaagse/
https://www.ecktiv.nl/de-walk-of-wisdom-rond-nijmegen-de-tegenpool-van-de-vierdaagse/
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“Nou ik heb ze intussen in de slaapkamer hangen, ik denk als ik dood ga gaat die mee 

de kist in (lacht). Het is zo… Ja, het is voor mij heel bijzonder geweest, echt heel 

fijn.” (R.10) 

 

 

 

Figuur 5. Lonneke Hermans, Pelgrimsveter, 2020 

 

4.2.2. Vertrekceremonie 

Voordat pelgrims aan hun pelgrimstocht beginnen, kunnen ze deelnemen aan een 

vertrekceremonie, een ritueel dat door Walk of Wisdom is vormgegeven. Iedere eerste en 

derde zaterdag van de maand zijn er vertrekceremonies, die losstaan van een religie. De twee 

vertrekceremonies zijn verschillend; de vertrekceremonie op de eerste zaterdag van de maand 

is net na zonsopgang, en wordt de pelgrimslauden genoemd. Hierbij wordt er een halfuur na 

zonsopgang een stille omgang rond de verlaten Stevenskerk gelopen. Vervolgens leest een 

voorlezer een tekst voor uit het hedendaagse getijden- en pelgrimsboek ‘Seizoenen van het 

Leven’ van Walk of Wisdom. Het getijdenboek is vormgegeven door Walk of Wisdom, en 

geïnspireerd op de Middeleeuwse getijdenboeken van de Nijmeegse Gebroeders van 

Limburg.
11

 In tegenstelling tot de originele getijdenboeken van de Gebroeders van Limburg 

draait het in de getijdenboeken van Walk of Wisdom niet om gebeden, maar om wijsheid (van 

de pelgrims) Iedere pelgrim die de tocht uitloopt mag ter selectie een pagina insturen, en in 

‘Seizoenen van het leven’ schreven bekende en onbekende Nederlanders over een ervaring 

van hun pelgrimstocht. De pelgrimslauden eindigt stilstaand voor de grote glas en loodramen 

van de Stevenskerk, om naar het beginnende zonlicht te kijken. Tot slot worden de 

                                                      
11

 https://walkofwisdom.org/boek/  Bezocht op 25-10-2020 

https://walkofwisdom.org/boek/
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vertrekkende pelgrims door de ritueel begeleiders van de vertrekceremonie begeleid over de 

eerste 700 meter van de route. De ritueel begeleiders verschillen per vertrekceremonie, maar 

meestal is minstens een van de oprichters aanwezig, evenals verschillende vrijwilligers.  

 De vertrekceremonie op iedere derde zaterdag van de maand wordt gehouden in de 

Valkhofkapel. Ze bestaat uit een aantal vaste elementen. Zo is er live muziek, waarbij ook het 

lijflied van Walk of Wisdom ‘Ga pelgrim, ga’ wordt gezongen, een pelgrim die al gelopen 

heeft diens verhaal vertelt, en de pelgrims uitgezwaaid worden. Bij deze vertrekceremonie 

worden pelgrims uitgenodigd om actief deel te nemen aan het ritueel, door hun intentie 

waarmee ze gaan lopen uit te spreken. De pelgrims zitten dan in een kring, met in het midden 

een grote schaal met aarde en kaarsjes. Eén voor een worden de pelgrims uitgenodigd om naar 

voren te komen, een kaarsje aan te steken en hun Pelgrimsspeld in de schaal met aarde te 

steken. Dan vertellen ze hun naam, en de reden waartoe of de intentie waarmee ze gaan lopen. 

Symbool, de Pelgrimsspeld, en symboolhandeling zijn een essentieel onderdeel van dit 

ritueel. De symboolhandelingen zijn het aansteken van het kaarsje, het steken van de 

Pelgrimsspeld in de grote schaal met aarde, en het uitspreken van de intentie.  

Het is een ritueel waarin verleden, heden en toekomst samenkomen: het verleden is de 

(mentale) bagage die de pelgrim met zich meedraagt, en die bijgedragen kan hebben aan de 

motivatie om Walk of Wisdom te lopen. Het heden is het moment zelf, waarop de intentie 

wordt uitgesproken, de Pelgrimsspeld in de grote schaal met aarde wordt geplaats, en het 

kaarsje wordt aangestoken. De toekomst is het gegeven dat er gepelgrimeerd gaat worden, en 

ook hierbij speelt de intentie een rol, want de verwachtingen van de tocht spelen zich af in de 

toekomst.  

 

“Ja, want heden, verleden en toekomst komen even bij elkaar in een moment. Je doet 

je knoop om en je rugzakje, als een gezamenlijke energie die je meeneemt op je pad. 

Ik vond het prachtig.” (R.14) 

 

Er is bewust gekozen voor het aanbieden van vertrekceremonies als startritueel, zegt 

oprichtster Manja:  

 

“En al die soort dingen ondersteunt veel meer wat je gaat doen.” (R.12) 
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Daarnaast creëert het ook een moment van verbondenheid onder pelgrims, die samen 

starten aan hun tocht, om die daarna in hun eentje verder te ondernemen 
12

.  

 

“Even die verbondenheid, en even al die pelgrims die hun verhaal uitspreken, dus je 

hoort even bij elkaar, en dan met die, ik noem het even poppetjes, die stoppen ze 

allemaal in de aarde. En die willen dan allemaal de lucht in en ieder zijn eigen weg.” 

(R.14) 

 

Niet iedereen maakt er gebruik van. Eén respondent vertelt er geen behoefte aan te hebben 

gehad:  

 

“En dat je mee kan doen aan, ja, voorgeschreven rituelen. En ik kies dan liever mijn 

eigen ritueel, maar dat kan mijn eigen eigenwijsheid zijn, zeg maar.” (R.5).  

 

Soms paste de vertrekceremonie niet in de planning, wanneer respondenten binnen een 

bepaalde periode moesten lopen. Een aantal pelgrims kiest er dan ook voor om de 

vertrekceremonie in de periode voor of in de periode na de pelgrimstocht te doen. Door het 

Covid-19 virus was het voor één respondent niet mogelijk om te deelnemen aan de 

vertrekceremonie, zij heeft een filmpje ervan via YouTube bekeken. De respondenten die 

hebben deelgenomen aan de vertrekceremonie zijn er enthousiast over:  

 

“Het was voor mij de perfecte start.” (R.4) 

 

“Ik vond het indrukwekkend. Ook omdat, al die mensen die die tocht gingen lopen, 

die deden het wel… die namen wel iets mee. Of ze hadden een bepaald doel. En 

nou… Met name dat onderdeel dat je je kaarsje en je speld, je zaailing, in die schaal 

mag zetten en dan mag zeggen waarom je die tocht gaat lopen, dan denk ik: zoveel 

mensenlevens, en zoveel redenen, mooie redenen, ik denk ook hele verdrietige 

redenen. Zo gaat iedereen op weg. Dat. Ga. Ga pelgrim, ga. Ik vond dat wel heel 

indrukwekkend.” (R.8) 

 

 

                                                      
12

 Het samen vertrekken leidt niet automatisch tot samen lopen. De meeste pelgrims lopen het liefst in hun 

eentje, in hun eigen tempo. Ieder gaat zijn eigen weg, maar als men elkaar bij overnachtingsplekken of onderweg 

treft maakt men vaak wel gebruik van dat moment om contact te leggen. Wat mij opviel tijdens het zelf lopen is 

dat het erg ongedwongen is; iedereen geeft zijn behoeften aan en die worden ook geaccepteerd door anderen.  



45 

 

4.2.3. Overige rituelen 

De route van Walk of Wisdom loopt langs een aantal plekken waar reeds bestaande, aan die 

plek gebonden rituelen uitgevoerd kunnen worden. Zo is het mogelijk om iets na het begin 

van de route een ritueel bad te nemen in de Bisonbaai, voor het zuiver maken van je 

intenties.
13

 Een stuk verder gedurende de route, in de Hatertse Vennen, staat een lapjesboom, 

ook wel een koortsboom genoemd. Dit is een oud ritueel, maar wordt nu nog steeds 

uitgevoerd.  Mensen kunnen lapjes kleding in de boom hangen, in de hoop dat de boom de 

koorts overneemt en de zieke weer beter wordt.
14

 In het Walk of Wisdom boekje, dat de 

pelgrim ontvangt zodra die zich online inschrijft, wordt de pelgrim uitgenodigd om een lapje 

vanuit thuis mee te nemen dat symbool staat voor iets dat je achter je wilt laten, en dit op te 

hangen in de boom. De pelgrims die ik heb geïnterviewd hebben hier niks mee gedaan, 

afgezien van een foto van de lapjesboom maken. Twee pelgrims die ik onderweg tegenkwam 

gaven aan wél een lapje in de boom achtergelaten hebben, evenals één pelgrim die ik heb 

geïnterviewd. Zij was in de coronaperiode begonnen met het haken van hartjes, en heeft een 

van de gehaakte hartjes in de lapjesboom achtergelaten: 

 

“En ik heb aan de lapjesboom een hartje gehangen, in de hoop dat het goed gaat met 

de (..), dat ik mag blijven, en dat het bedrijf overeind blijft.” (R.15) 

 

Halverwege de route bevindt zich een modern Maria kapelletje, dat in 2010 is gebouwd door 

mensen die hun kind hebben verloren aan kanker. Hier ligt een logboek voor de pelgrims van 

Walk of Wisdom, waarin ze iets kunnen schrijven. 

 

“En daar staan Mariabeeldjes, daar staan kaarsjes, en daar is dat logboek. En daar kun 

je inderdaad iets inschrijven. Dat hebben we ook gedaan. Waarschijnlijk een soort 

dankbaarheid dat we dit mochten doen.” (R.4) 

 

Het logboek in het Mariakapelletje bevindt zich precies op de helft van de route. Naast dat 

pelgrims hier een bericht kunnen achterlaten, markeert het ook een omslagpunt in de route, 

namelijk de langzame overgang van het terugkeren naar huis.   

 

                                                      
13

 Routeboekje Walk of Wisdom 
14

 Routeboekje Walk of Wisdom 



46 

 

“Halverwege ligt een boekje waar mensen hun verhaal in kunnen schrijven en 

halverwege is ook zo’n knooppunt, dan ga je eigenlijk weer denken: oh, ik ga weer 

naar huis.” (R.12)  

 

Figuur 6. Lonneke Hermans, Mariakapelletje aan de route van Walk of Wisdom, 2020 

 

Tot slot is er de binnenkomst in de Stevenskerk, het eindpunt van Walk of Wisdom. Hier 

wordt de pelgrim hartelijk ontvangen door een vrijwilliger van Walk of Wisdom, en 

bijgeschreven in het pelgrimsregister. Het pelgrimscertificaat dat bij de inschrijving wordt 

ontvangen, wordt hier ondertekend met een stempel en een handtekening. Dit is een 

symboolhandeling die het einde van de tocht markeert. Het aankomen in de Stevenskerk was 

voor een aantal pelgrims een magisch moment:  

 

“Ik vond het een heel magisch moment, die stempel en dat bijschrijven in het register. 

Dat je gefeliciteerd wordt, dat je andere mensen allemaal ziet zitten met een rugzak 

enzo.” (R.4) 

 

4.2.4. Rituele creativiteit 

Het lopen van Walk of Wisdom ervaren respondenten als een bijzondere manier van 

wandelen. Volgens hen heeft dit een aantal redenen. Allereerst is de intentie waarmee je loopt 

volgens hen belangrijk. Respondenten gingen met een andere instelling lopen dan bij een 
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normale wandeling. Ze hadden het gevoel veel bewuster te wandelen, meer bij zichzelf stil te 

staan.  

 

“Het leek of je daar veel meer volledig open staat, dus naar je omgeving. Dat je veel 

meer ziet daardoor, dat op een bepaalde manier je zintuigen veel scherper zijn dan 

wanneer je gewoon een wandelingetje maakt.” (R.9) 

 

“Voor mij was de pelgrimstocht, de Walk of Wisdom, echt met een intentie, om het 

echt helemaal alleen met mezelf te doen. En natuurlijk, als je met die intentie gaat 

lopen, heb ik ook ervaren, wandel je echt anders. […] En nu wandel ik en ik merk wel 

dat ik iets van die beleving wel meeneem, maar ik ga nu gewoon wandelen met een 

intentie om gewoon mijn hoofd leeg te maken en gewoon van de natuur te genieten, 

van het mooie weer.” (R.6) 

 

Ook de eigen symbolen van Walk of Wisdom, zoals de Pelgrimsspeld en de pelgrimsveter, en 

de mogelijkheid tot het deelnemen aan rituelen maakt dat het “wandelen plus” (R.4) is, zoals 

een respondent stelt, evenals het feit dat veel mensen je voor zijn gegaan, ook het pad hebben 

gelopen. Dat creëert voor sommige respondenten een dieper gevoel van verbondenheid. 

Een ritueel heeft een voorgeschreven karakter; handelingen, inhoud, symbolen zijn 

vooraf bepaald en een vast onderdeel van het ritueel. Zo ook bij Walk of Wisdom. Iedereen 

begint en eindigt op hetzelfde punt, loopt dezelfde route, krijgt dezelfde symbolen mee: de 

Pelgrimsspeld, de pelgrimsveter en het instructieboekje. Toch is de pelgrimstocht voor 

iedereen anders, omdat iedereen andere ervaringen heeft, maar ook omdat er binnen een 

voorgeschreven ritueel altijd ruimte is voor eigen invulling, voor rituele creativiteit; iedereen 

kan diens tocht binnen de kaders zelf vormgeven. Zo waren er verschillende respondenten die 

aan het eind van elke dag hun ervaringen opschreven in een dagboek. Een aantal van deze 

respondenten liep samen met een partner of vriendin, en ter verdieping van hun tocht en om 

hun onderlinge band te versterken lieten ze (delen van) hun dagboekfragmenten aan elkaar 

lezen. 

 

“En dat je ’s avonds even opschreef waardoor je geraakt was en wat je opgevallen 

was, en dat deelde je dan samen.” (R.8) 

 

“Nee ik loop hem elk jaar, het is elke keer anders ook. Dus ja, dat vind ik heel 

belangrijk. Ik ben hem nou met (...) aan het lopen als afscheid van elkaar en afsluiting 
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van een periode. Ja, het is een heel andere manier van lopen dan alleen lopen. Ik heb 

hem vorig jaar met een vriend gelopen en toen hebben we elke keer, na elke etappe, 

hebben we wat geschreven voor onszelf en dan de volgende etappe hebben we dat in 

de pauze aan elkaar voorgelezen.” (R.11) 

 

Respondenten creëren hun eigen rituelen onderweg. Zo kwam ik tijdens het lopen meerdere 

malen gehaakte hartjes tegen van de pelgrim die in de coronaperiode was begonnen met het 

haken hiervan, en die ze had verspreid over de route. Eén respondent vertelt over een zelf 

vormgegeven ritueel onderweg, als afscheid van haar voormalig werkgever. Deze respondent 

vertelde over haar verantwoordelijkheidsgevoel voor de vroegere werkplek, dat maar niet weg 

wilde gaan. Daarom koos ze ervoor dit tijdens de tocht achter zich te laten. Tijdens de rustdag 

in de kloostertuin 
15

 besloot de respondent een brief te schrijven en deze ritueel te verbranden, 

zodat alle last letterlijk op de tocht zou worden achtergelaten. 

 

“En toen heb ik alles eigenlijk nog een keer doorleefd om in een lange brief aan 

mezelf en misschien een klein beetje aan de eigenaar [van het bedrijf] […] En 

geëindigd letterlijk met, ook naar de eigenaar toe, respect uitgesproken: het is nu van 

jou, het is niet meer van mij. […] Maar dat had ik zoal op papier gezet en dat heb ik 

toen echt verbrand. […] En toen heb ik echt een vuurtje gestookt, en daar heb ik 

gewoon allemaal blaadjes in zitten verbranden, en nog een lekker wijntje gedronken 

met mezelf, er echt een momentje van gemaakt. […] En nou hoop ik dat het daar 

blijft.” (R.6) 

 

Een andere pelgrim liep de eerste dag van Walk of Wisdom een stuk met een nieuwe collega, 

en het laatste stuk met de collega die hij zou gaan vervangen. Met de nieuwe collega werd zo 

de nieuwe samenwerking ingeleid, of beter gezegd, ingewandeld, en de collega die hij ging 

vervangen werd letterlijk uitgeleid.  

 

“Ik heb met (…) natuurlijk opgelopen het eerste stukje, en toen heb ik ook het laatste 

stukje vanaf de brug met (…) opgelopen.” (R.14) 

 

Sommige rituelen om rituele creativiteit te stimuleren worden door de organisatoren van Walk 

of Wisdom zelf vormgegeven. Zo was er eens een groepswandeling, waarbij de pelgrims  

                                                      
15

 Veel pelgrims kiezen ervoor om een rustdag te houden in het Emmausklooster in Velp, dat op de route ligt. Dit 

is een voormalig Kapucijnenklooster in Velp. Het klooster heeft een grote tuin waarin vrij rondgelopen kan 

worden. 
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“allemaal een brief geschreven hebben met ‘Beste Aarde’. Je moest iets schrijven over 

de aarde en hoe je erover dacht en wat je zou willen veranderen in jouw manier van 

leven.”  

(R.12).  

 

In sommige periodes kregen pelgrims iets extra’s mee voor onderweg Zo kregen pelgrims in 

de periode dat ik zelf ging lopen (16 juli 2020 – 23 juli 2020) bij de vertrekceremonie een 

kaarsje van een andere pelgrim mee, om deze onderweg voor die pelgrim aan te steken. Een 

jaar eerder, in 2019 kregen pelgrims bij de vertrekceremonie een vierkant lapje klei mee. Een 

respondent vertelt:  

 

“Nou wat ook nog een ritueel was, wij hebben daar overigens niets mee gedaan, we 

hebben ‘m mee naar huis genomen. We kregen allemaal in het begin een vierkant 

lapje klei mee. En het was de bedoeling om dat daar ergens achter te laten, ik weet 

niet eens meer waartoe. We hadden meteen iets van: we hebben heel veel dingetjes 

onderweg, mooie blaadjes, hoe noem je dat? Eikeltjes bewaard, en thuis hebben we… 

We hebben daar meerdere dingen ingedrukt en dat staat nu hier in de kast.” (R.4) 

 

Hiermee heeft de respondent zelf een creatieve invulling gegeven aan een handreiking voor 

een ritueel. Ook na de tocht geven pelgrims rituele creativiteit aan hun tocht. Zo heeft een 

respondent de Pelgrimsspeld laten ingieten in doorzichtig glas, om cadeau te doen aan haar 

partner, als herinnering aan de tocht die ze samen hebben gelopen. Een andere respondent 

geeft aan een boek geschreven te hebben over zijn ervaringen van het wandelen van Santiago 

de Compostela met zijn hond.  

 

4.2.5. Rite de passage 

Walk of Wisdom biedt vertrekceremonies aan om stil te staan bij de fase van separatie van de 

pelgrimstocht. De vertrekceremonie zelf kan ook gezien worden als een rite de passage. 

Immers, de pelgrim komt er nog als ‘niet-pelgrim’ binnen, en gaat naar buiten als pelgrim. 

Door het uitspreken van de intenties voor de pelgrimstocht en het aandacht besteden aan het 

feit dat je op pelgrimstocht gaat, wordt er een zachtere overgang gecreëerd tussen niet-

pelgrim en pelgrim zijn. Dit is ook het moment dat de pelgrim (zo veel mogelijk) afstand 

neemt van telefoon en internet, op aanraden van de organisatie van Walk of Wisdom. Naast 
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de oude sociale structuren laat de pelgrim dus ook tijdelijk diens medium tot contact met de 

buitenwereld achter. Dit is ter versterking van de belevening van de volgende fase, de 

liminale fase.  

 Wanneer de pelgrim eenmaal op pad is, bevindt deze zich in de liminale fase. Hierbij 

is de pelgrim los van de oude sociale structuren, maar nog geen onderdeel van nieuwe 

structuren. Dit is de fase waarin bezinning plaats kan vinden, en het doorbreken van patronen:  

 

“Ik was weg uit mijn dagelijkse omgeving waar ik ongemerkt telkens weer in het oude 

patroon terugviel. Op de Walk of Wisdom werd dat geleidelijk doorbroken.” (R.1) 

 

Juist omdat men geen patronen heeft om in terug te vallen, wordt de reis naar binnen en het 

nadenken over het leven gestimuleerd. Een aantal respondenten gaf aan nu pas ruimte te 

voelen voor het nadenken over zaken die hen bezighielden, omdat normaal ‘het leven er 

tussendoor komt’.  

Het afgezonderd zijn van de buitenwereld en structuren kan ook leiden tot 

vervreemding. Een respondent vertelt over een moment in zijn pelgrimage dat er wel contact 

was met de ‘normale’ wereld:  

 

“We kwamen die Albert Heijn binnen, en toen realiseerden we hoe…. Hoe we van de 

wereld afgezonderd waren, en dat al na vier dagen. Dat we het gewoon onplezierig en 

gek vonden om in een Albert Heijn te lopen. Dat past niet. Het past niet bij de 

bezinning. Het…. De boze buitenwereld komt binnen (lacht).”  (R.7) 

Een andere respondent liep in de periode net voor de lockdown voor Covid-19 in 2020 
16

. Bij 

vertrek was er alleen nog een lichte dreiging, die door veel mensen nog nauwelijks serieus 

genomen werd. Na vijf dagen, toen de respondent aankwam in Nijmegen, was het alsof de 

wereld 180 graden gedraaid was: Covid-19 was een serieuze bedreiging en er moesten acute 

maatregelingen genomen worden. Het afgezonderd zijn van de buitenwereld, het bevinden in 

een liminale fase, komt hier extra goed naar voren. 

 

“Dus uiteindelijk was ik vrijdag weer terug in Nijmegen. En toen begon net die 

lockdown eigenlijk, dus dat is een beetje rare week natuurlijk. Want ik was die 

                                                      
16

 Eind 2019 werd het Covid-19 virus voor het eerst ontdekt in China. Al snel waren mensen over de hele wereld 

besmet, en sprak men van een pandemie. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen ging veel landen, 

waaronder Nederland, in een lockdown. 
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donderdag, zat ik in een Bed & Breakfast, en toen kwam net die uitzending, en ik 

kwam die vrijdag in Nijmegen aan, toen was het eigenlijk al uitgestorven. Het was 

eigenlijk heel raar. Maandag was het nog vrij druk, en ik was vijf dagen eigenlijk 

alleen maar in het bos geweest, en ik kwam terug, en heel de wereld was veranderd.” 

(R.5) 

 

In de liminale fase kan transitie plaatsvinden. Een aantal respondenten ging Walk of Wisdom 

lopen op een sleutelmoment in hun leven, en voor hen was het een duidelijk overgangsritueel. 

Drie respondenten gaven aan op een sleutelmoment te zijn aangekomen wat betreft werk. Ze 

bevonden zich in verschillende fasen hierin. Een respondent stond op een kantelpunt wat 

betreft het wel of niet doorgaan met de huidige baan, en liep om daarin meer duidelijkheid te 

krijgen. Een andere respondent had ontslag genomen, en liep Walk of Wisdom om ritueel 

afscheid te nemen van die baan, maar ook om een rustmoment te pakken om weer ‘schoon’ 

aan een nieuwe baan te kunnen beginnen. Tot slot was er een respondent die met pensioen 

ging, en Walk of Wisdom met zijn partner heeft gelopen als overgangsritueel naar een 

volgende levensfase. 

 

“Ik vind ook wel het mooie… Dat het een enorme overgang zou kunnen zijn, van 

werken en stoppen met werken, en dan samen je weg vinden. En dat is… We zijn zo 

verder gewandeld, in onze thuissituatie. Helemaal niet wennen ofzo. Dat vind ik wel 

heel bijzonder.” (R.8) 

 

Weer een andere respondent liep Walk of Wisdom als verjaardagscadeau aan zichzelf. Op de 

dag dat ze Nijmegen weer binnenwandelde, wandelde de respondent ook het nieuwe 

levensjaar binnen.  

Eén respondent liep Walk of Wisdom na een traumatische ervaring met het lopen van 

Camino Primitivo naar Santiago de Compostela. Deze respondent liep met zijn hond, en werd 

aangevallen door twee vechthonden. Nadat de respondent hier last van bleef houden, besloot 

hij Walk of Wisdom te gaan lopen, om het trauma te verwerken. 

 

“Ik ben het laatste gedeelte van Walk of Wisdom het voorval in Noord-Spanje vanuit 

een totaal ander perspectief gaan bekijken. Het begon op de achtergrond te geraken, 

omdat ik ongeveer hetzelfde deed als toen: wandelen met een compleet 

kampeeruitrusting samen met mijn hond, maar nu dichter bij huis en onder minder 

bedreigende omstandigheden.” (R.1)  
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Bij terugkomst had de respondent nauwelijks meer last van de traumatische ervaring. Bij 

andere respondenten was deze duidelijke overgang minder expliciet aanwezig, zij gingen 

lopen voor rust en de natuur (zie ook deelvraag 3). Niet iedereen die een seculiere 

pelgrimstocht loopt doet dit dus met de intentie om een sleutelmoment te markeren, of ervaart 

de pelgrimstocht als een rite de passage en overgang.  

 Tot slot is er de postliminale fase van incorporatie, waarbij de pelgrim weer naar huis 

gaat en de opgedane ervaringen met zich meeneemt. Elke respondent ervaarde dit thuiskomen 

anders. Sommigen hadden er weinig moeite mee, en konden makkelijk in het ‘normale leven’ 

aarden. Anderen vonden dit lastig. Een respondent zei:  

 

“Het voelde unheimlich om thuis te komen […] Dat je denkt van…. We hebben 

geleefd. We hebben dieper geleefd, en nu gaat gewone weer door. En het…. Het is 

gewoon gek om weer in het gewone, dagelijkse leven te stappen.” (R.7) 

 

Een andere respondent beschrijft de thuiskomst als tweeledig: enerzijds gaat het leven 

door zoals het dat altijd heeft gedaan. Anderzijds voelde hij dat er in hemzelf iets 

veranderd was, waardoor de manier waarop hij zich tot de wereld verhield anders was 

geworden:  

 

“Dus in die zin, ging het leven gewoon weer door alsof ik nooit was weggegaan. Maar 

omdat je dus echt, er iets structureel in jou veranderd is en dat is dus omdat je 

langdurig weg bent geweest, ga je op een andere manier ook verbinden weer, met de 

wereld, en ook met mijn vrouw.” (R.14) 

 

Twee respondenten beschrijven dat het afgerond voelde, omdat het een ronde is die gelopen 

wordt. Het thuiskomen brengt ook creatieve processen op gang. De respondent die met zijn 

hond Walk of Wisdom heeft gelopen, was al voor het lopen van Walk of Wisdom van plan 

een boek te schrijven, maar de inspiratie kwam niet en het schrijfproces kwam niet op gang, 

door de nare ervaringen van de vorige pelgrimstocht. Tijdens het wandelen van Walk of 

Wisdom werden deze nare ervaringen verzacht, en kwam de inspiratie op gang. Het 

thuiskomen 

 

“dat is een schrijfproces geworden. […] Het was ineens geen berg meer waar ik 

enorm tegenop zag.” (R.1)  
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De meeste respondenten zeggen nog steeds de ervaringen Walk of Wisdom mee te nemen in 

hun huidige leven. Voor velen van hen heeft het een waardering van rust en stilte gebracht, en 

zijn ze meer gaan wandelen. Voor anderen was het een bevestiging van hoezeer ze wandelen 

waarderen.  

 

4.2.6. Samenvatting  

In de beantwoording van deze deelvraag hebben we gezien dat de Pelgrimsspeld en de 

pelgrimsveter de twee centrale symbolen van Walk of Wisdom zijn, die overal terugkomen. 

Pelgrims worden hierdoor onderdeel van het ritueel van Walk of Wisdom, en worden hierdoor 

met elkaar verbonden. Zowel de symbolen van Walk of Wisdom als de vertrekceremonie 

werden door de respondenten goed ontvangen. Onderweg bevinden zich een aantal rituelen 

waar pelgrims aan kunnen deelnemen, zoals het nemen van een ritueel bad, maar meer wordt 

rituele creativiteit gestimuleerd, waarbij de pelgrim zelf rituele invulling aan de pelgrimstocht 

geeft. Sommige pelgrims doen dit door op een creatieve manier hun ervaringen te verwerken, 

zoals door het schrijven in een dagboek. Andere pelgrims geven eigen rituelen vorm, zoals de 

respondent die afscheid nam van haar werkgever door een brief te schrijven en deze te 

verbranden. De pelgrim kan ook aan de vertrekceremonie deelnemen, een voorgeschreven 

ritueel dat wordt aangeboden door Walk of Wisdom. Naast dat het een ritueel is dat de fase 

van separatie van de pelgrimstocht als rite de passage markeert, is het ook een rite de passage 

an sich. Seculiere pelgrimage kan gezien worden als een rite de passage, maar niet elke 

pelgrim heeft dit zo ervaren. Voor sommigen was het wandelen een manier om tot rust te 

komen en van de natuur te genieten voor een langere periode, voor anderen markeerde het wel 

degelijk een sleutelmoment in hun leven.  

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

4.3. Deelvraag 3: Hoe ervaren pelgrims het lopen van Walk of Wisdom in termen van 

zingeving?  

 

De ervaringen van de respondenten zijn geanalyseerd aan de hand van de zeven 

ervaringsaspecten die in de visie van Alma en Smaling (2010) voorwaarden zijn voor 

zingeving. 

 

4.3.1. Doelgerichtheid 

De pelgrims die Walk of Wisdom lopen hebben allen hetzelfde bereikbare doel wanneer ze 

onderweg zijn, namelijk de route lopen en weer terug aankomen in de Stevenskerk. In die zin 

zijn ze erg doelgericht bezig; ze hebben er bewust voor gekozen om voor een korte tijd uit het 

normale leven te stappen en de tocht te lopen. Het enige wat ervoor nodig is om dit doel te 

bereiken is elke dag wandelen en een overnachtingsplek vinden. Voor respondenten ging het 

overigens meer om de innerlijke beleving van de tocht dan om het behalen van het einddoel.  

 

“Ik was onderweg naar een doel, en ik heb ontdekt: het pad is het doel. Dat heb ik 

ontdekt daar. En daar was ik ook hier mee bezig, de tocht is het doel, en dat ik iedere 

avond mijn overnachting haal. Dat is het doel, verder niks.” (R.3) 

 

“En het gaat niet om het doel hè, het gaat om het lopen zelf. En wat ik heel bijzonder 

vond, je hoeft alleen je ene voet voor de andere te zetten. Je hoeft verder nérgens over 

na te denken.” (R.8) 

 

De doelgerichtheid viel weg, in ieder geval de bereikbare doelen; het enige doel dat over lijkt 

te blijven met het wandelen van Walk of Wisdom is het wandelen zelf. Hierdoor ervoeren 

respondenten rust.  

 

“Niet het doel van het lopen zelf, maar het doel van het zijn.” (R.15) 

 

Er waren echter ook respondenten die juist wel een bereikbaar doel hadden, zoals binnen een 

bepaalde tijd Walk of Wisdom wandelen, of op een bepaalde dag binnenkomen. Zo waren er 

twee respondenten die de tocht in 5 dagen gelopen hebben, en voor wie er ook een sportieve 

uitdaging aan vast zat.  
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“Dus (het) enigszins ambitieuze schema soort van wat ik had, hoeft niet iedereen (te 

hebben), je kunt zelf bedenken wat je zelf prettig vindt en dat vind ik ook wel leuk.” 

(R.2) 

 

Voor één respondent leek prestatie ook een rol te spelen:  

 

“Ja dat zit gewoon een beetje in mijn aard. Als iets in vijf dagen kan, dan doe ik het in 

vijf dagen. Ik bedoel, ik had best wel 6 dagen de tijd, bij wijze van spreken, dan was 

ik gewoon een dag later thuis, maar dan… Ja, dat zit gewoon in mij, de aard van het 

beestje zeg maar.” (R.5) 

 

Daarnaast liepen sommige respondenten met een streefdoel, om een bepaalde richting met 

hun leven op te gaan. Deze doelen verschilden van duidelijkheid krijgen over het behouden 

van de huidige baan of van werkveld veranderen, tot uitzoeken hoe het pensioen wordt 

vormgegeven. Een andere respondent liep Walk of Wisdom met als streefdoel om van zijn 

stressstoornis af te komen, en om een schrijfblokkade op te heffen en nieuwe inspiratie op te 

doen:  

 

“Ik was compleet geblokkeerd. Ik moest misschien opnieuw lange afstanden gaan 

lopen met mijn hond.” (R.1) 

 

De streefdoelen van de respondenten komen ook terug in de levensvragen waarmee 

respondenten op pad gingen, vooral in de vorm van reflectie op doelen in hun dagelijks leven. 

Daarom wordt hierop dieper ingegaan bij deelvraag 4. Streefdoelen waren tijdens het 

wandelen van Walk of Wisdom meer aanwezig dan bereikbare doelen. Het doelgerichte 

waarvan sprake is in het dagelijks leven valt tijdens het wandelen van een seculiere 

pelgrimage weg. Simpelweg ‘zijn’ wordt het doel.  

 

4.3.2. Samenhang 

Tijdens de analyse ben ik weinig ervaringen tegengekomen die met samenhang te maken 

hebben. Samenhang is nauw verweven met verbondenheid, en daar zijn de meeste ervaringen 

onder geschaard. Eén respondent geeft een duidelijk voorbeeld van samenhang, die ze 

eigenlijk van tevoren al ingebouwd had in haar tocht. Ze gaf aan dat het haar moeilijk leek om 

haar ervaringen van Walk of Wisdom te delen met iemand die niet zelf gelopen had. Ze dacht 
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dat anderen het niet zouden begrijpen, en dat het moeilijk zou zijn om die ervaringen dan een 

plek te geven. Daarom had ze ervoor gekozen om samen met een vriendin te lopen.  

 

“Dit vond ik een dusdanig event, dat wilde ik met iemand delen. Ik zou het zo triest 

gevonden hebben als ik… We deden dit nu samen, het was zo bijzonder en fijn. En 

toen dacht ik: als ik dat alleen had moeten doen, hoe ga je dat… Dat was met de 

Camino ook: hoe ga je aan iemand, aan je kinderen, vrienden, vertellen wat de Walk 

of Wisdom of de Camino met je doet? Dat is heel moeilijk uit te leggen aan iemand 

die dat zelf niet heeft gedaan.” (R.4) 

 

Samenhang is in dit geval dus iets wat vooral ná de tocht plaatsvindt, door de 

ervaringen te kunnen plaatsen en delen, en het gevoel te hebben daarin begrepen te 

worden.  

 

4.3.3. Waardevolheid  

Voor de respondenten die ik gesproken heb was hun ervaring erg waardevol. Ze hebben 

allemaal op hun eigen manier een bijzondere tijd beleefd tijdens het lopen van Walk of 

Wisdom. De respondenten hadden gemeen dat een aantal van de zaken die ze waardeerden 

tijdens hun tocht hetzelfde zijn. Zo was er allereerst veel waardering voor de natuur. De 

respondenten vonden Walk of Wisdom een prachtige route, met mooie natuur en een 

afwisselend landschap.  

 

“Ook simpelweg de beleving dat je weer verwonderd staat van de natuur en de 

schoonheid van de natuur, ook in Nederland, en van al het leven om je heen. Dus dat 

je stilstaat bij het leven, niet bij alles wat je doet.” (R.7) 

  

Ook kwamen de respondenten tot de conclusie dat de natuur in Nederland ook heel mooi is; 

dat ze om de schoonheid van de natuur te ervaren niet naar het buitenland hoeven, maar ook 

gewoon in Nederland kunnen blijven.   

 

“Wat ik wel meegenomen heb is dat je gewoon hier in Nederland heel mooi kunt 

wandelen en hier heel dicht in de buurt eigenlijk, dus dat vind ik wel… Als je met de 

auto voorbij gaat of met de trein zie je dat allemaal niet, hoeveel mooie plekjes er hier 

eigenlijk zijn.” (R.2)  
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Wat nog meer door de respondenten gedeeld werd was de waardering voor rust. Het wandelen 

en in de natuur zijn maakte de respondenten rustig en kalm.  

 

“Innerlijke rust. Dat vooral. Ja. Gewoon… Ja een gevoel van vrede, van er zijn. Ja 

dat.” (R.10)  

 

Het dagenlang wandelen zorgde ervoor dat de respondenten rust kregen in hun hoofd. Ze 

hoefden nergens meer over na te denken, en waren veel meer in het moment zelf aanwezig.  

 

“Best veel, mijn kop werd leeg. Ik weet nog precies wanneer. Vanaf het Reichswald 

liep ik compleet ‘blank’, ik was uitsluitend bezig met wandelen. Ik dacht aan niets 

meer, genoot van het landschap en kreeg weer plezier om te wandelen met mijn 

hond.” (R.1) 

 

“Dan kan je zo lopen, en op een gegeven moment dan denk je nergens meer aan. Die 

tijd vliegt ook op de een of andere manier voorbij.” (R.14) 

 

Door één respondent werd de rust bewust ook ingebouwd in de tocht. Ze is van nature 

planmatig en doelgericht, en wilde voorkomen dat de tocht op prestatie gericht zou zijn, 

omdat ze ging wandelen voor het vinden van rust en stilte. 

 

“Dus ik had mezelf echt voorgenomen, elke 5 kilometer echt letterlijk te gaan zitten. 

En dan of mediteren, of kijken, weet je, dat soort dingen had ik wel echt bewust al 

voor mezelf ingebouwd.” (R.6) 

 

Ook het concept van Walk of Wisdom draagt bij aan het vinden van rust en stilte. Er wordt 

door de organisatie uitdrukkelijk aangeraden om de tocht zoveel mogelijk in stilte te lopen, 

met jezelf, en telefoon en internet zo veel mogelijk uit te laten. Dit zorgt ervoor dat er weinig 

prikkels zijn die je afleiden van je eigen gedachten, waardoor je meer in jezelf kunt keren. De 

meeste respondenten namen deze uitnodiging ter harte, en lieten hun telefoon tijdens het 

wandelen uitstaan. Alleen voor het broodnodige contact ’s avonds met het thuisfront zetten ze 

hun telefoon aan. De telefoon thuislaten was voor de respondenten geen optie; ze wilden voor 

gevallen van nood bereikbaar zijn of anderen kunnen bereiken, dat gaf hen een veilig gevoel. 

Eén respondent gaf aan de telefoon wel bij zich te hebben, en in pauzes te kijken of er 
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berichten waren, vanwege het feit dat cliënten hem in noodgevallen zouden kunnen bellen en 

hij dan voor ze wilde klaarstaan.  

Respondenten gaven aan dat ze het heerlijk vonden om niet gestoord te worden door 

hun telefoon tijdens het wandelen, en dat dit ook bijdroeg aan een diepere ervaring van de 

tocht, omdat ze meer met zichzelf bezig waren dan met de buitenwereld. Ook droeg het bij 

aan de ervaring van rust en stilte.  

 

“Het heeft voor mij ook echt bijgedragen dat ik enorm die stilte en die rust ben gaan 

waarderen. En het is voor mij wel een van de redenen dat ik nooit mijn telefoon meer 

aan heb als ik ga wandelen. Dat ik me niet laat storen. En ik dacht: het is heel goed dat 

ze… Dat was toch een extra dimensie aan deze wandeling. Doe dat in stilte, zonder 

telefoon. Voor het echte gevoel.” (R.4) 

 

Met de rust, en de eenvoudige levenswijze tijdens het pelgrimeren, waarbij alleen het 

wandelen, eten, overnachten en met jezelf zijn centraal staan, kwam er ook een waardering 

voor de eenvoud en kleine dingen:  

 

“En nou, gewoon blij zijn met wat je hebt. Dus dat heb ik wel heel erg ervaren 

eigenlijk, dat je niet zoveel nodig hebt om gelukkig te zijn. Dus ja, als je maar een 

paar goede wandelschoenen hebt, en een boterhammetje met kaas, en je kan ergens 

een bakkie koffie drinken, dan heb je eigenlijk al heel veel hè?” (R.5) 

 

Die eenvoud was voor de ene pelgrim belangrijker dan voor de andere. Sommige 

pelgrims kozen er bewust voor om goedkopere overnachtingen te boeken en sober te 

leven, andere pelgrims kozen ook duurdere overnachtingen, gingen uiteten, en 

waardeerden de luxe die ze ’s avonds na het wandelen hadden. Vanuit sommige 

pelgrims er wat kritiek op deze luxere pelgrims, omdat een deel van de pelgrims dit 

niet bij het ‘echte pelgrimeren’ vindt horen. Met deze kritiek kwam ook een kritiek op 

Walk of Wisdom in het algemeen, namelijk dat het lastig is om daadwerkelijk 

goedkoop te pelgrimeren. Nederland is namelijk een duur land wanneer het 

overnachtingen betreft.  

 

“Ik schrok wel heel erg van hoe duur het is om in Nederland te lopen. Santiago kost 

echt helemaal niks, daar kun je overal op elke hoek van de straat eten en daar heb ik 
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ook heel veel koffie gedronken en elke avond uit eten gegaan, dat is gewoon: ik ga nu 

lunchen met koffie erbij. Dat kost echt drie keer niks.” (R.15) 

 

Ondanks dit punt van kritiek werd er erg van de tocht genoten door pelgrims.  

 

4.3.4. Verbondenheid 

Respondenten ervaren verbondenheid op verschillende niveaus, namelijk met 

(wandel)partners die meegaan op hun tocht, andere pelgrims, de natuur en het hogere of 

goddelijke.  

 Vijf respondenten liepen Walk of Wisdom met een partner of vriendin. Ondanks dat ze 

vaak in stilte liepen, of apart, en met hun eigen gedachten en doelen bezig waren, voelden ze 

zich wel met elkaar verbonden. Ze spreken over een ‘samen alleen zijn’. Daarnaast kan het 

samen wandelen de band tussen mensen versterken. Dit ervaarde een respondent die met een 

vriendin ging wandelen:  

 

“Dat wandelen dus echt verbindend werkt. Dat is in dit geval zo duidelijk. Dat heeft 

ons zo dicht bij elkaar gebracht, ja, de vriendschap echt verdiept.” (R.4) 

 

Er kwam ook een gevoel van verbondenheid voort uit de gedachte dat andere pelgrims 

dezelfde route gaan lopen of gelopen hebben; ze bewandelen allemaal dezelfde paden, maar 

voor iedereen is de ervaring toch anders.  

 

“En gewoon de verbinding met andere mensen, die allemaal op een andere manier 

dezelfde reis gaan doen.” (R.7) 

 

Gevoelens van verbondenheid vloeiden daarnaast voort uit ontmoetingen met andere pelgrims 

en mensen die pelgrims onderweg tegenkwamen. Pelgrims gaven aan zich hartelijk en warm 

ontvangen te voelen (bij overnachtingsadressen), en een deel van de pelgrims was verbaasd 

over de vriendelijkheid die ze aantroffen bij mensen, die voor hen in het dagelijks leven 

minder zichtbaar is.
17

 Een aantal pelgrims omschrijft de ontmoetingen met ‘vreemden’ dan 

ook als bijzonder; ze ervaarden een diepgaand contact, dat hen soms tot in de kern raakte, 

zonder iemand echt te kennen: 

                                                      
17

 Een voorbeeld: tijdens mijn eigen tocht overnachtte ik bij een gezin in huis, Zij zouden later op de avond pas 

thuiskomen, dus was de sleutel ergens voor me klaar gelegd. Ik mocht van alle faciliteiten van het huis 

gebruikmaken, terwijl zij er niet waren en ze me bovendien niet kenden.  
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“Ik was op een gegeven moment aan het slapen in een bakhuisje, en die vrouw keek 

me op een bepaalde manier aan, alsof ze me echt zag. En als je dat dan vroeger hebt 

gemist, en je komt daar zo moe aan, dan komt dat ook echt binnen. Terwijl je diegene 

helemaal niet kent, maar je voelt wel een soort contact.” (R.14) 

 

Bij ‘waardevolheid’ hierboven is de waardering voor de natuur al benoemd. Sommige 

pelgrims voelden zich intens verbonden met de natuur tijdens hun Walk of Wisdom.  

 

“Ik denk dag vier dat we zo’n prachtige route liepen. En dan kan ik echt huilen van 

ontroering, dat de natuur zo mooi is, en dat ik op een gegeven moment zei: ik wil 

gewoon even zitten hier. Ik wil het even op me laten inwerken.” (R.4)  

 

Het gevoel van verbonden zijn met de natuur heeft voor een aantal respondenten ook een 

spirituele of religieuze betekenis. Eén respondent zegt:  

 

“Ik heb zelf gelopen, ik heb zo duidelijk gemerkt dat ik door een godsschepping liep. 

Dat valt je in het dagelijks leven niet zo heel erg op. Maar als je in stilte om je heen 

kijkt, en alles om je heen ervaart… Ja, ik werd daar in mijn hoofd heel blij van.” (R.4) 

 

Het is lastig te omschrijven wat voor gevoel deze verbondenheid met de natuur en het 

goddelijke voor gevoelens met zich meebrengt. Eén respondent probeert het onder woorden te 

brengen.  

 

“Nou dat je je verbonden voelt met meer dan jezelf, en dat heb ik meer dan (...), maar 

een soort verbondenheid met het leven, met de mensen, maar met het leven. En met 

wat geweest is en wat komt. Dat gevoel. Moeilijk uit te drukken. […] Het geeft een 

geweldig ruim gevoel als je verbonden bent met alles. En ook heel veel… En ook heel 

veel liefde komt er dan. Dat is denk ik het gevoel wat erbij hoort. Dus dat ik me dan 

heel liefdevol voel.” (R.10) 

 

Deze respondent vertelt dat ze zich onderdeel van het geheel voelt, dat dat de verbondenheid 

(met het goddelijke) is.  
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4.3.5. Transcendentie 

In zekere zin kan gezegd worden dat het gegeven van het lopen van Walk of Wisdom al een 

transcendente ervaring is, omdat pelgrims iets onbekends gaan doen. Transcendentie heeft 

echter meer te maken met ervaringen die wij ‘spiritueel’ zouden noemen; ze stijgen boven 

onszelf uit. Sommige respondenten gingen er bewust naar op zoek. Twee respondenten 

hadden er bewust voor gekozen om een bezinningsreis te maken. Zoals in de paragraaf 

‘verbondenheid’ al beschreven staat was Walk of Wisdom voor een aantal respondenten ook 

een spirituele ervaring. Ze voelden zich verbonden met de natuur en alles om zich heen, en 

hierdoor ervoeren ze God. Een respondent vond het wandelen en in de natuur zijn haast een 

religieuze ervaring: 

 

“Het is allemaal een beetje zweverig, maar ik vind dat toch bijna een religieuze 

ervaring. En ik ben denk ik ook… Omdat ik ook zo genoot van die natuur, dan dacht 

ik: weet je, het is allemaal voor ons. Daar mogen wij zomaar van genieten, en dat is 

toch een cadeautje. In dat verband zag ik het wel ja.” (R.4) 

 

Voor een andere respondent zat het transcendente, het ervaren van God, niet alleen in de 

natuur, maar ook in bijzondere ervaringen, dingen die niet altijd te verklaren zijn. 

 

“En ik had ook wel een zorg die ik meegenomen heb en waar ik niet zo goed los van 

kon komen. En ik had gedacht, daar ga ik nu niet veel over nadenken, want daar heb 

ik al zoveel over nagedacht, dat ga ik nou niet doen. En… We zagen de Stevenstoren, 

of de Stevenskerk. Ik zeg tegen (...), echt op de laatste dag, ik zeg: het is weg. Het is 

gewoon van me weggenomen. Dat vond ik ook wel heel bijzonder. Dat gaf ook zo’n 

stuk rust. Zo van je hoeft ook niet alles zelf te doen. Soms lukt het niet om dingen los 

te laten, maar dan maakt God je er wel van los.” (R.8) 

 

Het transcendente zat voor respondenten ook in de verwondering over de schoonheid van de 

natuur. Door los te komen voor het alledaagse hadden ze meer aandacht voor de kleine 

details, en door de rust namen ze meer tijd om van de schoonheid van de natuur te genieten.  

 

“Ook simpelweg de beleving dat je weer verwonderd staat van de natuur en de 

schoonheid van de natuur, ook in Nederland, en van al het leven om je heen. Dus dat 

je stilstaat bij het leven, en niet bij alles wat je doet. En dat de waarde zit… Ook in het 

hele gewone, in het dagelijks leven en in het dagelijks doen. Ja, dat zijn aspecten, ja, 
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die voor mij ook direct spiritueel beladen zijn. En die ruimte heb je dus, heel duidelijk 

ook, op deze seculiere pelgrimage.” (R.7) 

 

Niet alle respondenten vonden het lopen van Walk of Wisdom een transcendente 

ervaring. De meesten gingen wandelen om in de natuur te zijn en rust op te zoeken, en 

hebben niet gesproken over spirituele ervaringen.  

 

4.3.6. Competentie 

Bij respondenten zat het gevoel van competentie vooral in het wandelen van de tocht zelf; in 

de realisatie dat het lichaam het aankan en gezond is, maar ook in het zelfredzaam zijn. Zeven 

respondenten wandelden in hun eentje Walk of Wisdom. Voor vier van hen was het de eerste 

keer dat ze alleen op pad gingen. Dat vonden ze spannend, ze vroegen zich af of ze het wel 

zelf zouden redden; kaart lezen en op de route blijven, het gewicht van de bepakking kunnen 

dragen. Ze gaven aan dat het hen zelfredzamer en zelfverzekerder had gemaakt.  

 

“Ik zal dit altijd bewaren als een dierbare herinnering, want het was de eerste keer dat 

je alleen op pad gaat, en jezelf tegenkomt, en het toch oplost en het aantal kilometers 

enzo. Ja, ik was best wel trots. Stoer van mezelf, vond ik.” (R.3) 

 

“Dus dat gaf me eigenlijk weer een stukje… Hoe noem je dat? Zelfvertrouwen, een 

stukje zelfverzekerdheid van: ik heb eigenlijk ook niemand nodig, ik red het wel. En 

dat was echt een cadeautje.” (R.6) 

 

Gevoelens van competentie werden door respondenten dus vooral ervaren in het in 

staat zijn om lange afstanden te lopen en het in hun eentje te redden.  

 

4.3.7. Erkenning 

Zoals reeds vermeld onder ‘competentie’, liep een aantal respondenten alleen. Zij vroegen 

zich van tevoren af of ze zichzelf als gezelschap zouden waarderen, en of ze wel goed alleen 

zouden kunnen zijn. Alle respondenten die alleen liepen gaven aan het alleen zijn als positief 

te hebben ervaren. De vier respondenten die voor het eerst alleen op pad gingen gaven aan 

verbaasd te zijn over hoe fijn ze het vonden om alleen te zijn.   

 

“Dat heeft me heel erg verbaasd. Ik vond het heerlijk om alleen te zijn. Had ik niet zo 

van mezelf verwacht.” (R.5) 
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Door het alleen wandelen erkenden ze hun eigen gezelschap. Er waren ook respondenten die 

samen wandelden. Ze beschreven dit zelf als ‘samen alleen zijn’, omdat ze ondanks hun 

gezamenlijke tocht hun eigen doelen en reis hadden. Er was erkenning voor de ruimte die de 

ander nodig had, en ook voor diens ontwikkelingsproces. 

 

“Het besef van: ja, we lopen ‘m samen, maar ieder loopt zijn eigen tocht. […] En zij 

had haar eigen doelen, voor haar was het weer anders dan voor mij. Maar het gaat wel 

over een samen van de ene levensfase naar de andere levensfase.” (R.7) 

 

Erkenning ging voor een aantal respondenten ook over het erkennen van bepaalde 

karaktertrekken of eigenschappen, waarvan ze dachten dat ze die verloren waren. Zo zei een 

respondent dat ze altijd op haar gevoel vertrouwde, maar ook in een harde en logische wereld 

werkte. Nadat ze ontslag had genomen bij haar werkgever, vroeg ze zich af of dat gevoel er 

nog wel was. Door het wandelen en daar bewust bij stil te staan kwam ze tot de ontdekking 

dat ze het niet was kwijtgeraakt. Een andere respondent had een gelijksoortige ervaring. Ze 

had een moeilijk jaar achter de rug en vroeg zich af of ze nog wel echt blij kon zijn. Tijdens 

de wandeling kwam ze erachter dat dit nog het geval was. 

 

“[…] toen kwamen we bij een stukje in het bos en er stonden wel 12 van die 

paddenstoelen, rood met witte stippen. En toen kwam er weer zo’n kinderlijke 

blijdschap in me naar boven. […] En toen dacht ik: zie je wel. Je denkt van: ik kan 

misschien niet meer blij worden. Maar, het is even bedekt geweest, maar door deze 

verbinding is het weer open gelegd en zijn er eigenlijk heel veel dingen waar ik nog 

blij van word.” (R.8) 

  

Tot slot waren er respondenten die anders gingen aankijken tegen dingen die ze eerst voor 

vanzelfsprekend aannamen. Zo was er een respondent die van nature uit perfectionistisch is, 

en die onderweg met het maken van foto’s de omgeving aanpaste naar zijn wens. 

 

“En toen op een bepaald moment dus: kijk daar is een hele hap uit, maar hij is toch 

wel mooi. En met dat realiseerde ik mij twee dingen. Eén, de foto’s die ik gemaakt 

had, van de paddenstoelen tot dan toe, daar had ik als er een takje over de paddenstoel 

heen lag of er stond wat voor wat een beetje het zicht ontnam, haalde ik dat weg en 

maakte ik een foto van een perfecte paddenstoel. Toen realiseerde ik me: het hoeft dus 
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niet perfect te zijn om toch mooi te zijn. En dat was voor mij een les voor mijn leven.” 

(R.7) 

 

Erkenning gaat er voor pelgrims vooral over dat ze kanten van zichzelf erkennen die 

ondergesneeuwd zijn geraakt, of waar ze minder trots op zijn.  

   

4.3.8. Motiverende werking 

Vijf respondenten gingen Walk of Wisdom lopen op een sleutelmoment in hun leven, zoals 

stoppen met werk of met pensioen gaan. Zij waren al gemotiveerd om na te denken over hoe 

ze hun leven verder wilden gaan vormgeven. Het lopen van Walk of Wisdom heeft vooral een 

bewustwordingsproces in gang gezet, en heeft de respondenten gestimuleerd om hun 

opgedane ervaringen mee te nemen in het nadenken over hoe ze hun leven verder willen 

vormgeven. Het heeft vooral inspiratie gegeven voor het doorlopende proces. 

 

“Dat is natuurlijk niet een proces wat in zo’n week afgerond is, maar het feit dat ik me 

ervan bewust geworden ben, dat werkt nu echt wel door.” (R.7) 

 

“En dan zie je dat je iedere dag een laagje dieper gaat. En juist door die eenzaamheid 

en juist doordat je door blijft lopen. En als je thuiskomt gaat dat proces nog door. Hoe 

dieper dat je gaat tijdens dat lopen, hoe meer dat je jezelf ook tegenkomt.” (R.14) 

 

Een respondent is na het wandelen van Walk of Wisdom haar leven wat anders gaan 

vormgeven. Eerst plande ze veel vooruit in haar leven, nu probeert ze meer in het moment te 

zijn.  

 

“Dus het was voor mij ook echt een manier van ervaren dat: ik moet nu leven, en nu 

genieten en ervaren, en daarna zie ik wel. Het loslaten, dat is mijn leerproces 

geweest.” (R.3)  

 

Voor haar hebben haar ervaringen met het lopen van Walk of Wisdom dus een motiverende 

werking gehad om haar leven anders te gaan vormgeven.  
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4.3.9. Gevoel van welbevinden 

Alle respondenten die ik gesproken heb zeggen enorm genoten te hebben van het wandelen 

van Walk of Wisdom. Na elke dag wandelen voelden ze zich voldaan, en dankbaar dat hun 

lichaam dit kon. Daarnaast genoten ze van de natuur, de rust en de stilte.  

 

“Intens genieten van de natuur, van het zijn, van de rust.” (R.10) 

 

“Ik heb zoveel dankbaarheid voor dat ik in die prachtige natuur mocht lopen, dat ik 

die vriendschap met een hele goede vriendin, dat die zich zo verdiept heeft, dat we 

samen nog heel vaak met positieve weemoed terug kunnen denken aan die dagen. Zo 

verbindend heeft dat gewerkt. Ja, dat het fysiek toen allemaal zo goed liep, dat ik een 

stilte niet beter heb ervaren als toen op die Walk of Wisdom.” (R.4) 

 

Het bezig zijn met alleen jezelf, je omgeving en het wandelen droeg bij aan deze gevoelens 

van welbevinden. Het teruggaan naar eenvoud maakte dat andere, wereldse, zaken die in het 

dagelijks leven belangrijk zijn, en op Walk of Wisdom niet zo toe doen. 

 

“Je bent veel meer in het basale bezig, en niet met allemaal bezittingen enzo, en je 

geniet van het zonnetje. Dat komt beter binnen, laat ik het zo zeggen.” (R.3) 

 

“Even wie ben ik zonder alle luxe en zonder alle normale dingen.” (R.15) 

 

Het gevoel van welbevinden komt dus vooral door rust, weinig afleiding, en een 

eenvoudige levensstijl.  

 

4.3.10. Samenvatting  

In de beantwoording van deze deelvraag hebben we gezien dat veel van de voorwaarden en 

ervaringsaspecten van zingeving terugkomen in het lopen van Walk of Wisdom. 

Doelgerichtheid wordt niet sterk ervaren, omdat het wandelen zelf het doel is. Bereikbare 

doelen vervagen naar de achtergrond, en streefdoelen zijn vooral aanwezig in de vorm van 

levensvragen (zie deelvraag 4). Ook samenhang wordt nauwelijks ervaren, terwijl 

verbondenheid juist veel wordt ervaren. Respondenten voelen zich verbonden met elkaar, met 

de natuur, en ook met het goddelijke door het wandelen van Walk of Wisdom. Daarnaast 

worden er ook veel gevoelens van waardevolheid ervaren. Deze waardevolheid richt zich 

vooral op waardering voor de natuur, rust en eenvoud tijdens de tocht. Transcendentie wordt 
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door een aantal respondenten ervaren, met name als het ervaren van het goddelijke door de 

natuur. Veel respondenten ervoeren ook competentie en erkenning. De competentie komt 

vooral voort uit het feit dat ze in staat zijn om de tocht van 136 kilometer te lopen. Erkenning 

heeft te maken met dat respondenten hun eigen gezelschap kunnen waarderen, en daarnaast 

ook meer (her)waardering krijgen voor eigenschappen van henzelf die waren ondergesneeuwd 

of weggeschoven. Naast deze voorwaarden worden ook de gevolgen van zingeving, namelijk 

een motiverende werking en gevoelens van welbevinden ervaren. 

 

 

 

 

Figuur 7. Lonneke Hermans, Watertje Sint-Jansberg, Walk of Wisdom, 2020 
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4.4. Deelvraag 4: Welke levensvragen hebben pelgrims die Walk of Wisdom lopen en hoe 

worden deze ervaren tijdens het lopen? 

 

De respondenten die ik heb geïnterviewd hadden allemaal een (levens)vraag waarmee ze op 

pad gingen. Bij sommige respondenten was deze levensvraag explicieter aanwezig dan 

anderen. Ik heb mijn respondenten gevraagd om hun vraag met mij te delen.  

 

4.4.1. Soorten levensvragen 

Eén respondent had een duidelijk relationele levensvraag. Ze was gewend om zich aan te 

passen aan haar partner, en had dat ook nooit erg gevonden. Toen haar partner met pensioen 

ging, realiseerde ze zich dat ze zich niet meer aan hoefde te passen, en haar eigen ruimte weer 

in mocht nemen. Haar vraag was:  

 

“Durf ik mijn eigen ruimte in te nemen?” (R.8) 

 

Vier respondenten hadden een temporele levensvraag. Eén van de respondenten was tijdelijk 

op zijn werk uitgevallen, en kreeg door het thuis zijn de ruimte om na te denken over hoe hij 

zijn carrière verder wilde voortzetten. 

 

“Nou ja, goed, ik zat een beetje op een tweesplitsing van, met mijn werk, van, ga ik 

daarmee door of ga ik naar iets anders? Met die vraag ben ik wel aan de slag gegaan, 

zeg maar.” (R.5) 

 

Nog een respondent had een temporele levensvraag over werk, ook of ze nog wilde werken in 

haar vakgebied. Voor haar was deze vraag echter vooral op de achtergrond aanwezig, ze ging 

vooral wandelen omdat ze rust wilde en haar voormalig werk achter zich wilde laten. 

 

“En ook wel even loskomen van de (…), even loskomen van al die negativiteit die er 

omheen hangt.” (R.15) 

  

Een andere respondent had de pensioensleeftijd bereikt, en ging stoppen met werken. Hij 

wilde bewust de overstap maken naar deze nieuwe levensfase, en wilde onderzoeken hoe hij 

deze zou gaan invullen. Zijn thema was om te vertragen en open te gaan staan voor weer 

nieuwe dingen.  
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“Hoe kom ik tot rust, en hoe maak ik de overstap naar een nieuwe fase? En hoe kan ik 

vertragen?” (R.7)  

 

Deze vraag over het verder invullen van zijn nieuwe levensfase hangt voor de respondent ook 

samen met de invulling van zijn geloof. Dit maakt dat het ook een existentiële levensvraag is. 

 

“Als ik zeg van: hoe ga ik mijn leven invullen en hoe ga ik nu verder? Dan zit daar 

voor mij ook een direct religieus aspect aan van: hoe zit dat met mijn geloof? Hoe zit 

dat met God? Wat zijn… Hoe ga ik deze nieuwe levensfase met mijn geloof ook 

verder, met God?” (R.7) 

 

Bij de laatste respondent die een temporele levensvraag had kwam deze voort uit een 

traumatische ervaring met het wandelen van Santiago de Compostela. De respondent hoopte 

van zijn stressstoornis af te komen door  

 

“een stuk veiliger en dichter bij huis voor een langere periode op pad te gaan samen 

met mijn Rhodesian Ridgeback” (R.1) 

 

Zijn vraag was:  

 

“Hoe ga ik mijn leven verder invullen en hoe geef ik de opgelopen angstbelevingen de 

ruimte om te ‘verdampen’?”  (R.1) 

 

Deze levensvraag betreft eigenlijk twee levensvragen. De eerste is duidelijk een temporele 

levensvraag: “Hoe ga ik mijn leven verder invullen? Wat doe ik met de resterende tijd die ik 

heb?” De tweede vraag gaat over menselijk handelen. “Hoe geef ik de opgelopen 

angstbelevingen de ruimte om te ‘verdampen’?”, gaat over de manieren waarop de respondent 

in zijn doen en handelen ruimte kan creëren voor het verwerken van zijn angstbelevingen. Bij 

sommige respondenten was de levensvraag die ze hadden urgent, zoals bij deze respondent. 

Hij liep vast doordat hij thuis geen antwoord kon vinden. De urgentie van de vraag zorgde 

ervoor dat zijn levensvraag voor hem meer was dan een levensvraag:  

 

“Ik denk dat ik meer een overlevingsvraag had.” (R.1) 
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Eén respondent had een ecologisch-biologische levensvraag. De respondent was voor de 

aanvang van het lopen van Walk of Wisdom benieuwd naar wat de natuur met haar zou doen:  

 

“Wat doet stilte met mij? Hoe beleef ik de wereld om me heen in de natuur in stilte?” 

(R.4) 

 

De overige respondenten hadden een levensvraag die over menselijk handelen ging. Twee 

respondenten hadden een vraag die over het ervaren van blijdschap ging. Bij één van de twee 

respondenten was dit niet het hoofdthema, maar wel een thema dat zich ook aandiende tijdens 

het wandelen. Nadat ze een lastig jaar had gehad, vroeg ze zich tijdens het wandelen of ze nog 

wel echt blij kon zijn. Bij de andere respondent was de blijdschap verbonden aan intuïtie. Ze 

had het gevoel haar vertrouwen op haar eigen intuïtie wat te zijn kwijtgeraakt, en tijdens het 

wandelen is ze actief aan de slag gegaan hiermee, door bij alles wat op haar pad kwam te 

kijken hoe ze zich erbij voelde. 

 

“Dus de vraagstelling heb ik gewoon heel simpel meegenomen, van goh, weet je, 

continue: word ik er blij van, is dit goed voor mezelf? Bij alles wat er in je hoofd 

opkwam tijdens het wandelen. Bij wat er op mijn pad kwam, eigenlijk maar één 

vraag: word ik er blij van en is dit goed voor mezelf?” (R.6) 

 

Deze vragen van beide respondenten hebben ook een existentiële kant, het gaat 

namelijk ook over wie zij zijn als persoon en wat bij hen past. Bij een andere 

respondent betrof de levensvraag over het menselijk handelen zijn manier van omgaan 

met conflicten. Deze vraag heeft grotendeels betrekking op het eigen handelen, maar 

er zit ook een overlap met een relationele levensvraag in, omdat conflicten relaties met 

anderen betreffen. 

 

“Mijn levensvraag was wel: waarom en wat voel ik nou precies op het moment dat het 

conflict komt? Want het is wel iets, het is een gevoel waarom ik het deed. Want ik 

wilde ophalen, en dat is pas na de route helemaal gebeurd, en dat moment, wat het 

gevoel was en daarbij blijven staan. Dat was mijn levensvraag, zou je kunnen zeggen. 

Het is eigenlijk iets abstracter: hoe ga je nou om met momenten van pijn?” (R.14) 

 

Bij een aantal respondenten die ook een levensvraag over menselijk handelen hadden, was de 

vraag eerst praktischer van aard. Toen zij hun vraag beschreven kwam hier vooral in naar 
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voren dat ze zich afvroegen of ze het pelgrimeren zouden volhouden. Zouden ze hun tas 

kunnen dragen, de route kunnen vinden? Hoe zouden ze zich voelen onder de verschillende 

weersomstandigheden? Hoe zouden ze omgaan met tegenslag? Het leken in de eerste instantie 

praktische vragen, maar er zat een diepere laag onder. Het waren vragen die gingen over de 

eigen zelfredzaamheid. 

 

“Ik dacht van: vind ik dit ook leuk? Dat was het misschien ook wel, vind ik het leuk 

om alleen vijf dagen te wandelen, of vier-en-een-halve dag? Krijg ik last van die 

rugzak die ik op mijn rug heb, want daar zat best wel wat in. Is die rugzak goed? Maar 

ja, dat zijn meer praktische vragen ja, vond ik dat leuk?” (R.2) 

 

“De vraag was: red ik het alleen, met alles? Met mijn gewicht op mijn rug, self 

supporting, en dat ik de route kan vinden. Dat was, zeg maar… En dat ik zeg maar 

alleen, alleen kon zijn.” (R.3) 

 

Deze vragen gingen over het eigen kunnen, over het omgaan met onbekende situaties in een 

onbekende omgeving, terwijl je alleen bent. En ook over het omgaan met jezelf. Want hoe is 

het om alleen te zijn en niemand te hebben op wie je kunt terugvallen? Vind je jezelf 

aangenaam gezelschap? Er waren ook pelgrims die geen levensvraag hadden, en die gingen 

lopen omdat ze even uit het dagelijks leven wilden stappen.  

 

4.4.2. Pelgrimcoaching 

Tijdens het doen van interviews kwam ik in aanraking met het begrip pelgrimcoaching. Vier 

van mijn respondenten hebben gebruik gemaakt van een pelgrimcoach, als voorbereiding op 

hun pelgrimstocht. Bij pelgrimcoaching heeft een pelgrim vooraf aan diens tocht een gesprek 

met een pelgrimcoach, om zo te komen tot een duidelijke intentie en vraag om mee te lopen. 

Veel pelgrims hebben meerdere thema’s die gelijktijdig spelen in hun leven, en de 

pelgrimcoach helpt hierin een focus aan te brengen:  

 

“Dat je door dat, ja, in voorbereiding, ja, toch helder te krijgen: met welke vraag ga ik 

nou op pad? En dat hoeft niet altijd een ingewikkelde vraag te zijn, maar de meeste 

mensen hebben ook wel weer iets meegemaakt, wat een reden voor hem is om te gaan 

lopen, of staan op een bepaald punt in hun leven. En dan kun je die vraag gewoon 

verder verdiepen.” (R.13) 
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De pelgrimcoach die ik sprak werkt met de uiterlijke en innerlijke levenslijn. De uiterlijke 

levenslijn gaat over wat zichtbaar is in iemands leven, zoals opleiding, baan, gezinssituatie, 

hobby’s. De innerlijke levenslijn is niet zo zichtbaar, en gaat over wie je bent, wat je wilt, 

waar je passie ligt. Deze twee zijn met elkaar verbonden, maar soms verliezen mensen de 

connectie met hun innerlijke levenslijn. De focus van de pelgrimcoach ligt dus op het 

hervinden van de connectie met de innerlijke levenslijn. Dat doet zij door verdiepende vragen 

te stellen, maar ook door de pelgrim zelf na te laten denken, vooral onderweg. 

  Na de pelgrimstocht komt de pelgrim terug bij de pelgrimcoach, om de tocht te 

bespreken, opgedane ervaringen te verbinden aan het thema of de vraag, en te kijken wat de 

pelgrim van de tocht meeneemt naar het dagelijks leven. Het zijn dus twee gesprekken, één 

voor de tocht, en één erna. Er is bewust gekozen voor twee momenten. Eerst waren er drie 

momenten, met ook een telefonisch gesprek onderweg, maar vanwege de extra druk die dit 

voor de pelgrims opleverde is ervoor gekozen om dit niet meer te doen. Ook geeft de 

pelgrimcoach soms handvaten mee om onderweg met de vraag aan de slag te gaan. 

Respondenten zijn enthousiast over hun ervaring met een pelgrimcoach: 

 

“nou ja, zij helpt je gewoon eigenlijk om de vraag waar je mee worstelt scherp te 

krijgen. Je weet wel dat je een probleem hebt, maar ja, je kan niet alle problemen 

oplossen, en zij helpt je dan tot één vraag te komen, waar je dan onderweg mee aan de 

slag kunt gaan. […] En dat, ja, dat heeft wel geholpen ja.” (R.5) 

 

De respondenten die ik sprak over hun ervaringen met pelgrimcoaching gaven aan dat het hen 

geholpen heeft in het lopen van hun tocht. Ze voelden zich beter voorbereid, minder 

krampachtig op zoek naar een ‘juiste’ vraag, en hadden het idee meer uit de ervaring van het 

pelgrimeren te kunnen halen.  

 

“Ik merk wel, en daar heeft zo’n gesprek met (...) ook bij geholpen, dat je beter 

voorbereid denk ik aan de tocht begint en daar nog meer van de ervaring uithaalt, 

doordat… Je bent je er heel erg bewust van.”. (R.6) 

 

“Ik denk dat het dan [zonder coaching] toch een beetje te vrijblijvend is. Dan kan het 

denk ik ook heel goed zijn hoor, ik zeg echt niet dat coaching een voorwaarde is, maar 

het geeft wel een meerwaarde denk ik.” (R.7) 
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4.3.3. Met een levensvraag onderweg zijn 

Naast dat ik respondenten heb gevraagd naar hun levensvragen, vroeg ik hen ook naar hoe het 

lopen van een pelgrimstocht heeft bijgedragen in het zoekproces naar een antwoord erop. 

Respondenten gaven allereerst aan dat het wandelen hen een zekere mate van rust gaf; ze 

hadden nu de tijd om over hun vraag na te denken, en werden niet afgeleid door de dagelijkse 

gang van zaken:  

 

“Dus, en ja, dat… Daar heb ik goed over na kunnen denken. En dat vond ik ook wel 

mooi dat ik daar die rust voor had, om dat dan daar onderweg te doen. Want ja, als je 

toch thuis bent, dan gebeurt er weer van alles, en weet ik veel, dan moet de schuur 

opgeruimd worden, of… Maar als je zo’n hele week onderweg bent, dan ben je 

gewoon helemaal op jezelf, en dan heb je echt tijd om na te denken. En lopen en 

denken is een hele goede combinatie.” (R.5) 

 

Het wandelen zorgt er ook voor dat processen van zelfreflectie (in relatie tot de levensvraag) 

op gang komen. De ervaring was dat hoe langer men onderweg is, hoe diepgaander het proces 

naar binnen wordt: 

 

“Dat is echt alsof je die uienschil aan de buitenkant bent gaan afpellen totdat je weer 

aan de binnenkant was waar dat je begonnen was. En op dat moment kun je blijven 

staan. Dat je die hele ui al hebt opgeruimd. Maar als je dat binnenste stukje in een keer 

moet opeten dan [geeft dat] tranen en [is dat] bitter.” (R.14) 

 

Een aantal respondenten gaf aan dat zich er onderweg uitdagingen aandienden, waardoor ze 

daardoor actief aan de slag gingen met hun vraag. Bij één respondent diende de uitdaging zich 

al bij het vertrek aan. De intelligente lockdown in verband met Covid-19 was net ingegaan. 

Voor de respondent voelde het urgent om te gaan lopen, en na overleg met de 

overnachtingsadressen besloot ze toch te gaan. Vanuit opluchting plaatste ze hierover een 

bericht op de Facebookpagina van Walk of Wisdom, waarop ze veel negatieve reacties kreeg. 

Haar vraag “word ik er blij van en is dit goed voor mezelf?” werd gelijk op de proef gesteld.  

 

“Dat was mijn eerste opdracht. Ga ik überhaupt? Ondanks dat ik het allemaal besloten 

had. Dus ik ben echt in tranen zaterdag vertrokken. Van: ik wist het niet, ik kwam er 

niet uit, voor mijn gevoel kreeg ik de hele wereld over mij heen. […] En dat was een 
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heel heftig begin van mijn Walk of Wisdom, maar zo in de essentie waar het om ging: 

voor mezelf durven kiezen.” (R.6) 

 

Een andere respondent, voor wie het voor zichzelf durven kiezen centraal staat, probeerde het 

ruimte innemen zelf tijdens de pelgrimstocht in de brengen.  

 

“Nou dat kan al heel simpel zijn: gaan we nu lunchen, of over een uur? Gaan we op 

die boomstam zitten of gaan we bij een watertje zitten? Enzovoort, enzovoort, 

enzovoort. Welke slaapgelegenheid kies je? Ja, vaak had ik zoiets van: ach kies jij 

maar, nu ben je eens op vakantie hè, toe maar. En nu van: nee, nu ga ik ook weer 

kiezen. En ik kies ook op mijn manier, ik maak mijn eigen keuzes. En, ja dat… Dat… 

Dat is natuurlijk niet een proces wat in zo’n week afgerond is, maar het feit dat ik me 

ervan bewust geworden ben, dat werkt nu echt wel door.” (R.8) 

 

Vooral wat ze op het laatst zegt, dat er een proces op gang is gekomen, dat er meer bewustzijn 

is ontstaan, wordt door de meeste respondenten gedeeld. Ze gaven aan geen concreet 

antwoord op hun levensvraag gevonden te hebben na het wandelen van Walk of Wisdom, 

maar ze waren zich wel bewust geworden van de richting die ze op wilden, en het proces was 

in werking gezet. Soms kwamen er wel concrete antwoorden uit. Zo heeft de respondent die 

op een tweesplitsing met werk stond ervoor gekozen om toch bij zijn huidige baan te blijven.  

 

“Maar uiteindelijk kwam ik ook bij die pelgrimstocht wel tot de conclusie: ja, ik ga 

toch wel terug naar mijn werk. Maar ik ga wel op een andere manier pad daar 

bewandelen.” (R.5) 

 

 De respondent die zich afvroeg wat de stilte en de natuur met haar zouden doen, kwam 

erachter dat  

 

“ik de stilte heel erg kan waarderen.” (R.4) 

 

Veel respondenten voelden meer rust nadat ze terugkwamen, waardoor er minder urgentie 

was om hun levensvragen onmiddellijk te kunnen beantwoorden. Het alleen zijn vonden alle 

respondenten heerlijk, vaak tot hun eigen verrassing, en dit droeg ook bij aan de rust. De 

respondenten die een levensvraag over hun zelfredzaamheid hadden kwamen erachter dat ze 

zichzelf prima konden redden. 
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“En het heeft me veel zelfvertrouwen gegeven dat ja… Ik red me wel en het gaat 

wel.” (R.3). 

 

Een aantal respondenten leek door het wandelen van Walk of Wisdom weer een stuk 

vertrouwen in zichzelf te hebben teruggevonden.  

 

“En gaande de wandeling merkte ik dus ook dat wat ik dacht kwijt te zijn geraakt, dat 

stukje intuïtie en vertrouwen op je eigen onderbuikgevoel, dat het eigenlijk wel 

helemaal goed zat. Daar werd ik wel steeds blijer van” (R.6)  

 

4.4.4. Samenvatting  

In de beantwoording van de deelvraag hebben we gezien dat respondenten met verschillende 

levensvragen hun pelgrimstocht gaan lopen. Deze verschillen van relationele levensvragen 

over het innemen van ruimte, temporele levensvragen over het verder vormgeven van werk en 

pensioen, levensvragen over menselijk handelen, over wat goed voor jezelf is en hoe 

zelfredzaam iemand is, tot het ontbreken van een levensvraag. Sommige respondenten 

schakelden in hun zoektocht naar een levensvraag een pelgrimcoach in, die hen hielp bij het 

kanaliseren van actuele thema’s tot één vraag. Volgens de respondenten die naar de 

pelgrimcoach geweest waren had dit een positieve invloed op hun (innerlijke) reis. 

Respondenten konden onderweg actief aan de slag met hun vraag, soms doordat er zich 

uitdagingen voordeden die met hun levensvraag te maken hadden, maar ook doordat ze de 

ruimte en rust hadden om over hun levensvraag na te denken. Het wandelen van Walk of 

Wisdom leverde geen concrete antwoorden op, maar wel een bewustwording en een richting 

voor het verdere denkproces.   

 

Figuur 8. Lonneke Hermans, Graanveld met bewolkte lucht, Walk of Wisdom, 2020 



75 

 

Hoofdstuk 5: Conclusie en Discussie  

 

5.1. Conclusie  

 

Onderzoeksvraag: Hoe geven pelgrims betekenis aan het lopen van seculiere 

pelgrimstochten als rite de passage en welke rol spelen levensvragen hierbij? 

 

Walk of Wisdom als geheel is een afgerond ritueel. Het heeft alle kenmerken van een ritueel 

zoals Grimes (2014) die beschrijft. Het is belichaamd en uitgevoerd (embodied). Het wordt 

door een lichaam uitgevoerd en is een bewuste handeling (Grimes, 2014). Dit is bij een 

pelgrimstocht extra letterlijk, omdat het een fysieke tocht is. De pelgrim beweegt zich voort 

door het ritueel heen. Daarnaast is Walk of Wisdom geconcentreerd (condensed). Hiermee 

bedoelt Grimes dat rituelen op het alledaagse gebaseerd zijn, maar dat ze een extra dimensie 

hebben waardoor ze boven het alledaagse uitstijgen (Grimes, 2014). Een wandeltocht an sich 

is niet bijzonder. Toch is het lopen van Walk of Wisdom voor veel pelgrims een speciale 

ervaring.  De lengte en duur van de tocht werden als een mogelijke verklaring hiervoor 

gegeven, omdat langer onderweg zijn anders is dan een dagwandeling. Echter, vooral de 

intentie en aandacht waarmee gelopen werd leek belangrijk te zijn. Dit is in overeenstemming 

met rituelen, waarbij de aandacht en intentie waarmee een rituele handeling wordt opgevoerd 

belangrijker is dan de handeling zelf (Grimes, 2014).  

 De rituele elementen, die op Walk of Wisdom te vinden zijn, werden vooral gezien als 

een optie die de ervaring van het pelgrimeren zou kunnen verdiepen, maar lang niet iedereen 

nam daar deel aan. Dit geldt evenzo voor de mate waarin seculiere pelgrimage als rite de 

passage wordt gezien. Bell (1997) en Turner & Turner (1978) stellen dat pelgrimage een rite 

de passage is. Er zijn echter maar weinig pelgrims die het lopen van Walk of Wisdom als een 

overgangsritueel hebben ervaren. Voor slechts twee pelgrims markeerde dit een 

levensovergang, en was er ook sprake van een sociale overgang, namelijk van werkend naar 

gepensioneerd. Als er een andere overgangen was, was dit vooral een innerlijke overgang, 

niet (direct) merkbaar voor de buitenwereld. Vaak was dit niet zozeer een overgang, maar een 

verandering in gedachten; een bewustwording of richting van een antwoord op een 

levensvraag.  

Het hebben van een levensvraag tijdens het lopen van Walk of Wisdom leek een 

verdieping aan de tocht te geven. De levensvragen die pelgrims hadden kwamen overeen met 
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hun motief om te gaan pelgrimeren.  De meest voorkomende levensvragen waren temporeel 

of existentieel van aard, of gingen over het menselijk handelen. De pelgrims die hun 

levensvraag van te voren het duidelijkst geformuleerd hadden, waren het meest bewust hun 

pelgrimstocht aan het lopen, en waren het meest met zingeving in de pelgrimage bezig. 

Pelgrims vonden geen concrete antwoorden op hun levensvraag, maar werden zich wel 

bewust van een richting die een mogelijk antwoord zou kunnen bieden. Levensvragen geven 

dus een verdieping aan de zingevende dimensie van pelgrimage.  

Ondanks de verschillende invullingen die respondenten aan hun tocht gaven, zijn er 

een aantal gedeelde betekenisgevers aan deze tocht. Er werd vooral betekenis gegeven aan de 

schoonheid van de natuur, aan de ontmoetingen onderweg, de rust en stilte, de eenvoud van 

het pelgrimsleven en de waardering van het alleen zijn. Dit werd het meest gewaardeerd, en 

zorgde ervoor dat pelgrims genoten van hun tocht. Doordat pelgrims zo genoten van het 

pelgrimeren, kreeg het lopen van Walk of Wisdom waarde voor hen. Voor sommigen was 

hier een zingevende dimensie aan verbonden, voor anderen stond het genieten zelf meer 

centraal.  

 Dit verschil was het duidelijkst zichtbaar doordat sommige pelgrims de tocht heel 

bewust gelopen hadden, alle mogelijke manieren om verdieping aan het pelgrimeren te geven 

met zich meenemend; ze hadden een duidelijke levensvraag, zagen de pelgrimstocht als een 

rite de passage, maakten gretig gebruik van de rituele mogelijkheden die zich onderweg 

voordeden. Voor andere pelgrims lag de nadruk meer op het in alle rust wandelen en even uit 

het alledaagse stappen. Deze verscheidenheid aan invulling en motieven komt overeen met 

christelijke pelgrimstochten, zoals Santiago de Compostela; sommige pelgrims zijn op een 

spirituele zoektocht, anderen komen voor de natuur of een sportieve uitdaging (Atunes, 

Amaro & Henriques, 2017; Chemin, 2011; Eade & Albera, 2017; Frey, 1999; Oviedo et al., 

2014).  

Opvallend genoeg speelt het feit dat Walk of Wisdom een seculiere pelgrimage is 

vrijwel geen rol voor de pelgrims. Slechts voor een enkeling had dit toevoegde waarde, al 

verbreding van de horizon of omdat het aansloot bij diens wereldbeeld. Voor het merendeel 

van de pelgrims gaf het seculiere karakter van Walk of Wisdom geen extra betekenis aan de 

tocht. Gezien dat de innerlijke reis voor pelgrims in verschillende pelgrimages steeds meer 

centraal is komen te staan, is dit geen verrassend gegeven. Pelgrimage gaat tegenwoordig 

vooral over het zelf, en de levensbeschouwelijke invulling van de tocht lijkt voor veel 

pelgrims weinig invloed te hebben op keuze voor en ervaring van de tocht (Atunes, Amaro & 

Henriques, 2017; Chemin, 2011; Eade & Albera, 2017; Frey, 1999; Oviedo et al., 2014). 
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5.2. Discussie 

Voor niet iedereen is zingeving een doel van de seculiere pelgrimage. Pelgrimage biedt een 

mogelijkheid tot zingeving, maar niet iedereen is daar even actief mee bezig (Atunes, Amaro 

& Henriques, 2017; Chemin, 2011; Frey, 1998; Oviedo et al., 2014). Er leken twee manieren 

te zijn waarop zingeving ervaren werd. Allereerst door de intentie waarmee men ging lopen. 

Als deze bezinnend van aard was, was men meer met zingeving bezig. De aanwezigheid van 

levensvragen versterkte dit. Daarnaast zorgde het deelnemen aan de rituelen vooraf en 

onderweg voor zingevende ervaringen. Voor de één lag de nadruk meer op de intentie, voor 

de ander op de rituelen, voor sommigen was het een combinatie. Tot slot waren er nog de 

pelgrims voor wie beiden vrijwel geen rol leken te spelen.  

Dit geldt evenzo voor seculiere pelgrimage als rite de passage. Hoewel pelgrimage in 

de literatuur wél als een rite de passage wordt gezien, is dit in de praktijk voor de pelgrims 

van Walk of Wisdom vaak niet zo. Bell (1997) en Turner & Turner (1978) stellen dat een 

pelgrimstocht een rite de passage is, omdat pelgrims een innerlijke transformatie door kunnen 

maken. Voor de buitenwereld is deze verandering meestal niet duidelijk; rites de passage 

betreffen meestal sociale overgangen, bijvoorbeeld van vrijgezel naar getrouwd, die duidelijk 

merkbaar zijn. Een innerlijke overgang is dat niet; deze speelt zich in de persoon zelf af.  

Frey (1998) en Chemin (2011) hebben met hun empirische onderzoeken op de 

Santiago de Compostela ook ontdekt dat pelgrimage niet voor iedereen een rite de passage is. 

Iedereen gaat met een intentie wandelen, soms met de hoop op een verandering. De intentie 

waarmee iemand een ritueel ingaat hoeft niet overeen te komen met de functie van het ritueel. 

Grimes (2014) maakt een onderscheid tussen rituele intenties, rituele effecten en rituele 

functies. Rituele intenties zitten in iemands hoofd, kunnen per deelnemer aan een ritueel 

verschillen, en zijn nauwelijks waar te nemen. Rituele effecten daarentegen zijn het 

duidelijkst waar te nemen: wat is het gevolg van een ritueel? Rituele functies zijn minder 

duidelijk waar te nemen, maar staan wel vast voor het ritueel (Grimes, 2014). Als er naar 

seculiere pelgrimage als rite de passage wordt gekeken, zien we dat de beoogde rituele 

functie hiervan een (innerlijke) overgang of transformatie is. Niet iedereen heeft echter ook de 

intentie om een transformatie door te maken, bij niet iedereen zal het dit effect hebben 

(ondanks of dankzij hun intentie). Uit de interviews die Frey (1998) en Chemin (2011) hebben 

afgenomen blijkt dat sommige pelgrims, die een duidelijke wens tot verandering hadden, deze 

niet hebben ervaren, en dat anderen, die zonder die intentie tot verandering vertrokken, tegen 

hun verwachtingen in wel een transformatie hadden ondergaan (Chemin, 2011; Frey, 1998).  
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Echter is het ook aannemelijk dat Walk of Wisdom niet wordt ervaren als een rite de 

passage door de korte liminale fase. Walk of Wisdom is een route van 136 kilometer, die 

pelgrims gemiddeld in één week lopen. Pelgrims op weg naar Santiago de Compostela lopen 

meestal langer, verschillend van twee weken tot vijf maanden (Van Beek, 2018; Chemin, 

2011; Frey, 1998). Het langere tijd van huis zijn kan ervoor zorgen dat het pelgrimeren wél 

als een rite de passage ervaren wordt. Bij Walk of Wisdom is het maar de vraag in hoeverre 

de liminale fase bereikt wordt, omdat men makkelijk weer in contact is met de buitenwereld. 

Bij Santiago de Compostela is de liminale fase langer, bevindt men zich langer tussen 

structuren, en is er dus meer tijd en ruimte voor het ervaren van liminaliteit en het mogelijk 

doormaken van een transformatie.   

Er zijn verschillende soorten pelgrims (Morinis, 1992), voor wie de motivatie en 

daarmee de invulling van de reis anders is. Dat verklaart de verscheidenheid in ervaringen van 

pelgrims, ook met betrekking tot zingeving en rituelen. Morinis (1992) onderscheidt de 

devotional pilgrim, instrumental pilgrim, normative pilgrim, obligatory pilgrim, wandering 

pilgrim en initiatory pilgrim. De meeste pelgrims op Walk of Wisdom lijken de instrumental, 

wandering of initiatory pelgrims te zijn; de pelgrim met wereldse, eindige doelen, de pelgrim 

zonder doel of plan, of de pelgrim op zoek naar een verandering van staat van zijn (Morinis, 

1992).  

Echter, Morinis (1992) lijkt in zijn onderscheid een groep pelgrims te missen, namelijk 

de pelgrims die lopen om even uit de dagelijkse sleur te geraken, die op zoek zijn naar rust, en 

willen genieten van het lopen. Deze groep lijkt vergeten te worden in de categorisering door 

auteurs, en wordt door sommige pelgrims niet als ‘echte pelgrims’ erkend, ondanks dat een 

aanzienlijk aantal pelgrims met deze reden gaat wandelen. Vooral tijdens het zelf lopen van 

Walk of Wisdom kwam ik veel pelgrims tegen die pelgrimeerden ter ontspanning. Ik zou aan 

de hand van deze bevindingen een nieuwe categorie pelgrims willen toevoegen, namelijk de 

recreatieve pelgrim. Deze is gebaseerd op het onderscheid dat Cohen (1979) tussen 

verschillende toeristen maakt. Recreatieve toeristen zijn op zoek naar ontspanning en willen 

even ontsnappen aan de dagelijkse routine om nieuwe energie op te doen (Cohen, 1979). Het 

onderscheid tussen soorten pelgrims wordt inclusiever als ook de recreatieve pelgrim hierin 

opgenomen wordt. Dit past ook in de bestaande beweging binnen pelgrimage, namelijk dat er, 

ook bij religieuze pelgrimages, steeds meer pelgrims zijn met seculiere motieven (Oviedo et 

al., 2014).  

De achtergrond van een pelgrimstocht, of deze seculier of religieus van aard is, niet 

bepalend is voor de invulling door de pelgrims. Opvallend aan Walk of Wisdom als seculiere 
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pelgrimage is dat er veel christelijke elementen in voorkomen. Kerken en kapellen komen 

regelmatig voorbij tijdens de pelgrimstocht, en nemen als ruimte een centrale plek in 

verschillende rituelen in. Allereerst natuurlijk de Stevenskerk, die het begin en eindpunt van 

Walk of Wisdom vormt. De vertrekceremonie is in de Valkhofkapel of de Stevenskerk, en 

ook het schrijven in het logboek halverwege de route vindt plaats in een kapel. Onderweg 

passeert de pelgrim op de route nog verschillende kerken en kapellen. Daarnaast was het 

grootste deel van de respondenten christelijk, al dan niet actief praktiserend. Sommigen van 

hen duidden ervaringen die ze onderweg hadden in een religieuze context, ook is Walk of 

Wisdom een seculiere pelgrimstocht.  

 

5.3. Beperkingen  

Een beperking in het uitvoeren van dit onderzoek is de online dataverzameling, die niet in 

persoon verzameld kon worden door de Covid-19 uitbraak, met de daarbij komende 

intelligente lockdown. Ondanks de mogelijkheden om online interviews af te nemen is het een 

beperkende factor in het contact. Via een scherm is het lastiger om rapport op te bouwen, en 

daarmee wordt de drempel naar vragen over vertrouwelijke thema’s verhoogd. Daarnaast is 

het lastiger om elkaar te verstaan, zeker wanneer de verbinding niet optimaal is. Ook komt 

vertrouwelijkheid hierbij kijken, want bij online platforms is er altijd het risico tot hacken 

aanwezig. Het is veiliger om data in persoon af te nemen.  

 Een beperking van dit onderzoek is dat twee van de twaalf respondenten niet voldeden 

aan de voorwaarden van de selectieprocedure. Zij hebben de tocht niet aaneengesloten 

gelopen. Toch heb ik ervoor gekozen om de ervaringen van deze respondenten mee te nemen 

in mijn onderzoek. Wellicht doet dit enigszins af aan de betrouwbaarheid van het onderzoek, 

maar hun ervaringen komen overeen met die van respondenten die de tocht wel 

aaneengesloten hebben gelopen. Om de betrouwbaarheid te verhogen het aantal respondenten 

van tien naar twaalf verhoogd. 

Er is gekozen voor kwalitatieve diepte interviews, gezien dit een eerste onderzoek is naar de 

Walk of Wisdom. Hierdoor konden de thema’s die een rol spelen seculiere pelgrimage 

verkend worden. Respondenten onderweg werven en interviewen, zoals veel onderzoekers 

deden in onderzoeken naar pelgrims van Santiago de Compostela (Van der Beek, 2018; 

Chemin, 2011; Frey, 1998), was bij Walk of Wisdom geen optie, omdat de populatie daarvoor 

te klein is; de kans om iemand onderweg tegen te komen is vele malen kleiner dan bij 

Santiago de Compostela. 
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 De zinervaring van het onderzoek had in de interviews zelf nog meer uitgediept 

kunnen worden. Nu is er naar de ervaringen van de respondenten gevraagd, zonder hierbij de 

ervaringsaspecten van zingeving te benoemen. Hiervoor was gekozen om de ervaring van de 

respondent centraal te laten staan, en hier zo min mogelijk sturing in te geven. Achteraf 

gezien had er beter direct naar ervaringen met betrekking tot de ervaringsaspecten van 

zingeving gevraagd kunnen worden; deze zijn nu door mij geïnterpreteerd als zodanig 

passend bij een bepaald ervaringsaspect van zingeving, terwijl de respondent zelf ze wellicht 

anders zou duiden.     

 

5.4. Suggesties vervolgonderzoek 

Dit onderzoek is kleinschalig en verkennend van aard. Er kunnen geen generaliserende 

conclusies getrokken worden uit twaalf diepte-interviews; daarvoor zou een groter onderzoek 

nodig zijn. De conclusies uit dit onderzoek dienen als richtlijn voor verder onderzoek. Met dit 

onderzoek heb ik een eerste poging gedaan om een beeld te geven van de zingevende 

ervaringen die pelgrims hebben tijdens het lopen van een seculiere pelgrimstocht.  De 

bevindingen van dit onderzoek zouden kunnen worden meegenomen in vervolgonderzoek.  

Om de validiteit van dit onderzoek te verhogen en de onderzoeksresultaten meer 

generaliserend te kunnen maken voor de hele Walk of Wisdom populatie, zou er een enquête 

onder pelgrims kunnen worden afgenomen. Hierdoor zou er een algemener beeld van de 

ervaringen van pelgrims gegeven kunnen worden, waaraan verdieping kon worden gegeven 

door middel van de diepte-interviews. Vanwege tijdsbeperkingen is er in dit onderzoek 

gekozen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.   

 Dit onderzoek heeft zich gericht op pelgrims die Walk of Wisdom aan één stuk door 

hebben gelopen. Twee respondenten hebben het in etappes gelopen, maar ook zij ervoeren het 

wandelen als zingevend. Vervolgonderzoek zou een vergelijkend onderzoek kunnen doen 

tussen pelgrims die seculiere pelgrimstochten aaneengesloten en in etappes lopen. Daarnaast 

zouden de verschillen tussen seculiere en levensbeschouwelijke pelgrimage verder kunnen 

worden uitgediept, door een studie te doen die ervaringen van pelgrims van seculiere en 

levensbeschouwelijke pelgrimages vergelijkt.  

 Tijdens het zelf pelgrimeren van Walk of Wisdom stuitte ik op een andere manier van 

zingeving aan de pelgrimstocht geven, waaraan in dit onderzoek geen aandacht is besteed. Uit 

het logboek, en ook uit een aantal gesprekken met pelgrims onderweg, bleek dat er een 

aanzienlijk aantal mensen is dat Walk of Wisdom loopt als een vorm van rouwverwerking. De 
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relatie tussen pelgrimage en rouwverwerking zou in vervolgonderzoek onderzocht kunnen 

worden.  

 

 

 

Figuur 9. Lonneke Hermans, Bomen aan de Waal, Walk of Wisdom, 2020 
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Figuur 10. Lonneke Hermans, Bloemenzee aan de Waal, Walk of Wisdom, 2020  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Informed Consent Formulier 

 

Informed Consent Formulier 

 

Titel onderzoek: Walk of Wisdom 

Verantwoordelijke onderzoeker: Lonneke Hermans 

 

Respondent: 

Naam: 

 

In tweevoud getekend.  

 

De respondent verklaart als volgt: 

 

Ik verklaar op een voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode, doel en 

(indien aanwezig) de risico’s en belasting van het onderzoek. Ik weet dat de gegevens en 

resultaten van het onderzoek alleen anoniem en vertrouwelijk aan derden bekend gemaakt 

zullen worden. Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.  

 

Ik begrijp dat audiomateriaal en bewerking daarvan uitsluitend voor analyse en/of 

wetenschappelijke presentaties zal worden gebruikt.  

Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud me daarbij het recht 

voor om op elk moment zonder opgaaf van redenen mijn deelname aan dit onderzoek te 

beëindigen.  

 

Naam deelnemer: …………………………………………………………………………… 

Plaats: ………………………………………………………………………………………. 

Datum: ……………………………………………………………………………………… 

Handtekening deelnemer: …...……………………………………………………………… 

 

In te vullen door de uitvoerende onderzoeker  
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Ik heb een mondelinge toelichting gegeven op het onderzoek. Ik zal resterende vragen over 

het onderzoek naar vermogen beantwoorden. De deelnemer zal van een eventuele voortijdige 

beëindiging van deelname aan dit onderzoek geen nadelige gevolgen ondervinden.  

 

Naam onderzoeker:………………………………………………………………….....  

Plaats: …………………………………………………………………………………. 

Datum: ………………………………………………………………………………… 

Handtekening onderzoeker: ...………………………………………………………… 
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Bijlage 2: Topic List 

 

- Kun je jezelf voorstellen? Wie ben je, wat doe je?  

- Wat maakt dat je Walk of Wisdom wilde lopen?  

- Waarom heb je voor Walk of Wisdom gekozen in plaats van voor een andere 

pelgrimstocht? 

- Als je een andere pelgrimstocht hebt gelopen, zoals Santiago de Compostela, wat 

waren voor jou de grootste verschillen tussen Walk of Wisdom en die pelgrimstocht? 

- Wat waren je verwachtingen voordat je Walk of Wisdom ging lopen? 

- Met welke intentie ben je Walk of Wisdom gaan lopen?  

- Hoe heb je het lopen van Walk of Wisdom ervaren? 

- Wat doet het dagenlang lopen fysiek met je? 

- Wat doet het dagenlang lopen mentaal met je? 

- Waarin verschilt Walk of Wisdom voor jou van een ‘gewoon’ wandelweekend? 

- Walk of Wisdom is een seculiere pelgrimstocht. Hoe sluit dit aan bij je eigen 

levensbeschouwing? Wat is je eigen levensbeschouwing?  

- Hoe heb je vertrekceremonie ervaren?  

- Wat voor invloed hadden het niet gebruiken van telefoon en internet op je ervaring? 

- Hoe heb je het contact met andere pelgrims ervaren?  

- Wat vind je van de symbolen van Walk of Wisdom, de pelgrimsveter en speld? 

- Op welke manier hebben rituelen van Walk of Wisdom, zoals de vertrekceremonie en 

het logboek halverwege de route, invloed op je ervaring van de pelgrimstocht? 

- Met welke levensvraag/levensvragen ben je Walk of Wisdom gaan lopen? 

- Hoe heeft het lopen van Walk of Wisdom voor jou bijgedragen aan het beantwoorden 

van deze levensvraag/levensvragen?  

- Ben je dichterbij een antwoord op deze levensvraag/levensvragen gekomen?  

- Hoe ervaarde je het proces van thuiskomen na het lopen van Walk of Wisdom? 

- Welke lessen of ervaringen van Walk of Wisdom neem je mee in je ‘normale’ leven?  
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Bijlage 3: Codeerschema 

 

Deductieve codes Inductieve codes 

Symbool Eigen rituelen 

Symbooltaal Rituelen onderweg 

Symboolhandeling Vertrekceremonie 

Rituele creativiteit  Pelgrimsveter 

Liminaliteit Speld 

Thuiskomen (incorporatie) Natuur 

Belichaamd Sportief 

Embodied Genieten 

Herhaling Rust 

Condensed  Zelfredzaamheid  

Seculier  Alleen zijn 

Doelgericht Stilte 

Samenhang Eenvoud 

Waardevolheid Spiritualiteit  

Verbondenheid Visie 

Transcendentie  

Competentie  

Erkenning  

Motiverende werking  

Gevoel van welbevinden  

Existentiële levensvraag  

Relationele levensvraag  

Temporele levensvraag  

Ecologisch-biologische levensvraag  

Levensvraag over menselijke handelen  

Levensvraag over eindigheid en beperktheid   

 

 


