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1. Ter inleiding1
In directe aansluiting op het verslag van het Camino Academie Re-inventing pilgrimage in
Europe maakte ik een eerste inhoudelijke analyse van het materiaal. Deze eerste analyse zou je
een ‘academisch essay’ kunnen noemen. Een Engelse summary van dit essay is opgenomen in
het verslag.2
Dit essay vormt een nadere inhoudelijke bespreking van het materiaal dat werd vergaard in
het project, een bespreking met het karakter van een thematische analyse en synthese. Ik
tracht (‘essay’) een nadere analyse van de actuele situatie van de pelgrimage in Europa te geven
en die van de algemeen gesignaleerde renaissance van pelgrimspaden meer in het bijzonder.
Het gaat daarbij in wezen om dezelfde vragen en thema’s die we stelden in het eerdere
Nederlandse project.3 Hoe ziet die situatie van pelgrimage er precies uit? Over welke data
beschikken we? Wat kunnen we zeggen over veranderingen in tijd en plaats? Wanneer en
waar is die renaissance of opkomst van pelgrimsroutes te situeren? In welke contexten? Hoe
verschillen die contexten per land of regio? Wat is het profiel van de pelgrims? Welke motieven
zijn er in het spel? Wat is de rol van religie en kerk? Wat zijn de ‘facilitating factors’? Wie zijn
initiators en organisatoren? Wat is de rol van overheden, organisaties? Etc. Al deze vragen
komen in de gepresenteerde interviews aan de orde met wisselende accenten, met veel
overeenkomstige maar ook divergerende antwoorden.
Bron en basis voor deze inhoudelijke bespreking zijn allereerst het genoemde
projectmateriaal, de explorerende interviews, de perspectieven aangereikt op de
slotbijeenkomst, maar verder ook voorhanden literatuur over actuele pelgrimage in Europa.
Ik verwijs naar de bibliografie in de bijlagen en noem in het bijzonder het themanummer van
Numen uit 2020 over Reframing pilgrimage in Northern Europe.4

Ik dank Herman Holtmaat en Ineke Albers voor hun opmerkingen bij een eerdere versie van dit essay.
P. POST (samenstelling): Verslag van het Camino Academie project Re-inventing pilgrimage in Europe (=
Camino Cahier 6a) (Utrecht 2022).
3
P. Post: Kruisende wegen: over de opkomst van nieuwe pelgrimspaden in Nederland. Een veldverkenning (=
Camino Cahier 5) (Utrecht: Camino Academie 2021), 102pp. https://www.caminoacademie.nl/caminocahiers/camino-cahier-5-kruisende-wegen-over-de-opkomst-van-nieuwe-pelgrimspaden-innederland/ ; IDEM: ‘Kruisende wegen. Opkomst van pelgrimspaden in Nederland’, in De Jacobsstaf 131
(sept. 2021) 8-12.
4
Numen issue 5-6 (2020) Special issue, M. BOWMAN, D. JOHANNSEN & A. OHRVIK (eds.): Reframing
pilgrimage in Northern Europe. Inhoud: M. BOWMAN, D. JOHANNSEN & A. OHRVIK: ‘Reframing pilgrimage
in Northern Europe: Introduction to the special issue’, 439-452; M. BOWMAN: ‘“Rehabilitating”
pilgrimage in Scotland: Heritage, Protestant pilgrimage, and Caledonian caminos’, 453-482; L.
GEMZOË: ‘In nature’s cathedral: Caminoization and cultural critique in Swedish pilgrim spirituality’,
483-507; D. JOHANNSEN & A. OHRVIK: ‘How to be a pilgrim: Guidebooks on the Norwegian St. Olav Ways
and the heritagization of religion’, 508-536; L. MIKAELSSON & T. SELBERG: ‘Caminoization at sea: The
Fjord Pilgrim Route in Norway’, 537-556; E. Vuol: ‘reinventions of an old tradition: Orthodox
processions and pilgrimage in contemporary Finland’, 557-585; T. SEPP & A. REMMEL: ‘The pilgrimage
1
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Als opzet voor deze nadere analyse en synthese koos ik voor een thematische benadering. Na
een algemene schets van de actuele situatie van pelgrimage in Europa op basis van
voorhanden data behandel ik een reeks overkoepelende thema’s: de caminoization, de rol van
religie, de verschuiving van bedevaart naar pelgrimage, de rol van natuur en landschap, het
paganisme, de initiatoren, het web van pelgrimspaden, en het opkomende pelgrimsactivisme.
De opzet is dat deze thema’s zó gekozen zijn dat ook andere thema’s en sub-thema’s er een
plek kunnen vinden. Zo omvat caminoization of caminoïsering de link met de belangrijke
wandelcultuur, de rol van erfgoed, verleden en traditie en aldus het complexe geheel van
drijfveren en motieven van de moderne Europese pelgrim. Onder religie behandelen we de rol
van kerk en spiritualiteit, de opmerkelijke interesse in heiligen, en de toe-eigening door
kerken en religieuze gemeenschappen van pelgrimspaden als medium voor evangelisatie en
missionering. Bij initiatoren gaat het breed om personen en organisaties die een rol spelen,
maar ook om economische en politieke factoren, om de rol van gidsen, boeken en films,
toerisme als ‘industrie’.

landscape in contemporary Estonia: New routes, narratives, and re-Christianization’, 586-612; J.
BUTLER: ‘Contemporary pagan pilgrimage: Ritual and re-storying in the Irish landscape’, 613-636.
6

2. Data en bronnen betreffende de actuele pelgrimage situatie in Europa
Inventarisaties, studies, gidsen: van plaats naar route
Een eerste stap voor het aan de orde stellen van de actuele situatie van pelgrimeren in Europa
is kijken over welke data we kunnen beschikken. Dan blijkt meteen al dat we qua onderzoek
in een soort van overgangssituatie zitten die direct te maken heeft met de dynamiek van het
pelgrimeren zelf, namelijk de overgang van de primair plaats gerichte bedevaart naar de
reiservaring gerichte pelgrimage(wandeling). Mijn indruk is dat in academisch onderzoek
deze omslag nog nauwelijks aan de orde komt. We zitten dus zowel qua rituele dynamiek (de
overgang van bedevaart naar pelgrimage) als qua onderzoek in overgangssituatie.
Als we het bedevaart/pelgrimageonderzoek (ik gebruik nu even dat samenstel terwijl in het
Engels er kortweg sprake is van pilgrimage) overzien is er een lange traditie is van descriptief,
data vergarend en inventariserend onderzoek. Voor een historiografisch overzicht verwijs ik
naar een overzichtsartikel van Helmut Eberhart alsook enkele eigen overzichten. 5 Duitsland
kent vanuit de Volkskunde allerlei inventarisatieprojecten van bedevaartplaatsen. Met name in
de context van de brede belangstelling voor en debat rond volksreligiositeit/religieuze
volkscultuur in de periode 1960-1980 verschenen er inventariserende en beschrijvende studies
over bedevaartcultuur in Europa.6 Het grootschalige project van het Meertens Instituut
Bedevaartplaatsen in Nederland is een late exponent van deze traditie.7 Het project dat
uitmondde in een vierdelige publicatie (1997-2004), een populaire editie (2008)8 en een online
database met nu 666 gedocumenteerde bedevaartplaatsen (uit verleden en heden)9 was
uitdrukkelijk bedoeld als basis voor onderzoek op allerlei terrein, niet alleen naar bedevaart,
maar breed naar (materiële) cultuur, religie en ritueel. Die inventariserende tendens zie ik
nog doorlopen tot eind jaren tachtig van de vorige eeuw getuige bijvoorbeeld het breed
opgezette project van de Nolans naar christelijke bedevaarten in modern West-Europa dat in
1989 werd gepubliceerd.10
Naast inventarisaties komt door de sociaalwetenschappelijke turn in de volkskunde of
Europese etnologie ook ander empirisch onderzoek op en peilt men bijvoorbeeld via
vragenlijsten en interviews de (motieven van de) actuele bedevaart. Een trendsettende studie
H. EBERHART: ‘From religious folklore studies to research of popular religiosity. Pilgrimage studies in
German-speaking Europe’, in: D. ALBERA & J. EADE (eds.): International perspectives on pilgrimage studies.
Itineraries, gaps and obstacles (New York 2015) 114-133.
6
Een overzicht biedt: P. POST: ‘Onderweg. Tussentijdse notities met betrekking tot
bedevaartonderzoek’, in M. VAN UDEN & P. Post (eds.): Christelijke bedevaarten. Op weg naar heil en heling
(Nijmegen 1988) 1-38; EBERHART: ‘From religious folklore studies to research of popular religiosity’.
7
P.J. MARGRY & CH. CASPERS (eds.): Bedevaartplaatsen in Nederland (Hilversum/Amsterdam 1997-2000) 3
delen. In 2004: deel 4: Addenda – Index – Bijlagen.
8
P.J. MARGRY & CH. CASPERS (eds.): 101 bedevaartplaatsen in Nederland (Amsterdam 2008).
9
https://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/lijst_cultusobjecten (gezien jan. 2022).
10
M.L. NOLAN & S. NOLAN: Christian pilgrimage in modern Western Europe (Chapel Hill / London 1989).
5

7

was hier de door Eberhart expliciet in het interview genoemde Habilitationsstudie naar de
Vierbergelauf in Kärnten (Oostenrijk) uit 1979 door Helge Gerndt die niet alleen de vermeende
diepe historische wortels van deze bedevaart ontmaskerde maar ook empirisch
motiefonderzoek introduceerde.11 Die lijn zien we ook terug in het langlopende project
Christelijke bedevaarten gestart vanaf 1980 in Heerlen en voortgezet in Tilburg en Amsterdam.12
Een duidelijke kentering is verbonden met de sterke opkomst van de camino naar Santiago de
Compostela in de jaren 1990s. De interesse in de traditionele bedevaartplaatsen neemt af in
academia, terwijl ook vele regionale bedevaartplaatsen vanaf de lange jaren 1960s in verval
raken. Niettemin bloeit pelgrimageonderzoek mondiaal, maar nu niet met een focus op
traditionele christelijke bedevaartplaatsen, maar breed naar het fenomeen pelgrimeren in
religies, met nu ook volle interesse in nieuwe vaak niet-religieuze toe-eigeningen van het
ritueel. De opkomst van de camino markeert vooral ook een verschuiving van de aandacht van
de plaats, de heilige plaats, naar de route, de reis. De camino wordt het model van die shift. De
dominante positie van de camino en de genoemde verschuiving in pelgrimage-profiel wordt
in bijna alle interviews en studies bevestigd.
In samenhang met de opkomst van de camino en de uitstraling die we vatten onder de noemer
caminoization of caminoïsering komt er een nieuw type inventarisatie op die de etnografisch
of historische aflost: die van de gids (guide, Führer). Hoewel dat eigenlijk nauwelijks wordt
onderkend in academische projecten zoals het Bedevaartplaatsen in Nederland project is de
opkomst van pelgrimage(plaatsen)gidsen verbonden met nieuwe groepen bezoekers, die
bedevaartplaatsen bezoeken, vaak op wandeltochten. Voor een breed publiek wordt voor een
land, regio, of ook Europa een overzicht gegeven van bedevaart/pelgrimageplaatsen. Ik noem
als voorbeeld de 1001 pagina’s tellende gids uitgegeven door Susanne Hansen Die deutschen
Wallfahrtsorte (1990; 1991, 2e dr) die bedoeld is als een (alfabetisch opgezette) kunst- en
cultuurgids.13 Later komen er pelgrimsgidsen op die routes bijeenbrengen en beschrijven,
duidelijk in het spoor van wandelgidsen. In het interview met Eberhart haal ik de serie gidsen
Auf Wallfahrtswegen in Tirol aan (2000) uitgegeven door de katholieke uitgeverij Tyrolia.14 Die
ontwikkeling mondt recent uit in grote inventarisatieprojecten van Fabienne Bodan van
pelgrimsroutes in de wereld en Europa (2018/2019)15 en de Engelse pelgrimsplaatsen en routes gids voor de UK: Britain’s pilgrim places (2020)16. Het boek 101 Bedevaartplaatsen in
Nederland (2008) sluit opmerkelijk genoeg niet aan bij deze gidstraditie en is een ‘draagbare’
versie van Bedevaartplaatsen in Nederland.
H. GERNDT: Vierbergelauf: Gegenwart und Geschichte eines Kärntner Brauches (Klagenfurt 1973).
Van de vele publicaties uit dit project noem ik enkel: P. POST, J. PIEPER & M. VAN UDEN: The modern
pilgrim. Multidisciplinary explorations of Christian pilgrimage (= Liturgia condenda 8) (Leuven 1998).
13
S. HANSEN: Die deutschen Wallfahrtsorte (München/Augsburg 1990; 1991, 2e dr).
14
M. & KL. MARKOVITS: Auf Wallfahrtswegen in Tirol (Innsbruck/Wien 2000, 4 delen).
15
F. BODAN: Guide des chemins de pèlerinage du monde (Rennes 2018); IDEM: Guide des chemins de pèlerinage
d’Europe (Rennes 2019).
16
N. MAYHEW-SMITH & G. HAYWARD: Britain’s pilgrims places. The first complete guide to every spiritual
treasure (London 2020).
11
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Wat betreft het bredere beeld ten aanzien van pelgrimspaden ken ik geen grote
wetenschappelijke inventariserende of beschrijvende nationale of Europese studies. Wel
kunnen we indirect data daaromtrent vergaren via allerlei bronnen, op een eclectische
manier. Ik geef daarvan een kort overzicht waarbij ik in deze paragraaf met name
geïnteresseerd ben in aantallen en jaartallen (aantal pelgrimageroutes, aantal pelgrims, data
van opkomst van pelgrimsroutes). Nu al verwijs ik naar ons Nederlandse Camino Academieproject naar nieuw opkomende pelgrimspaden en de gegevens die we daar verzamelden.17
Inmiddels konden we in ons land ca. 30 nieuwe pelgrimspaden inventariseren die bijna alle
ontstonden na 1990; het merendeel stamt na 2015, maar het dossier dat ik bijhoud groeit elke
week.

Camino data
Betrekkelijk harde cijfers bezitten we voor de grote katholieke bedevaartcentra en voor de
camino. Die laatste cijfers zijn overigens, zoals zoveel bedevaart- en pelgrimage-cijfers,
relatief. De cijfers weerspiegelen de officieel in het bureau van de kathedraal in Santiago
geregistreerde afgestempelde pelgrims. Dat betreft slechts een deel van de feitelijke pelgrims.
Welk deel precies is onduidelijk. Ik verwijs naar de statistische jaarverslagen van het Oficina
17

POST: Kruisende wegen.
9

del peregrino (officieel: Oficina de acogida al peregrino). Het algemene beeld van de opkomst van
de camino is bekend en meermalen geschetst. Kort gesteld behelst die een gestage opkomst
vanaf de jaren 1990s met pieken in de zogenoemde ‘heilige jaren’. De terugval vanaf 2019 is
uiteraard door de coronapandemie.

Camino-pelgrims statistiek naar: https://americanpilgrims.org/statistics/ (gezien december 2021)

Voor een nader statistisch uitgesplitst beeld neem ik het statistisch dossier van het precoronajaar 2019: estadisticas año 2018 (oficinadelperegrino.com) . Dat verslag geeft als totaal
10

347.578 pelgrims met daarna een reeks van deelaspecten zoals man/vrouw, lopen/fietsen etc.,
leeftijd, aanlooproutes e.d.
Helaas kunnen we weinig met het interessante element van motieven die naar drie noemers
wordt onderscheiden: ‘religieus en overig’, ‘religieus’, ‘niet-religieus’. Die categorisering is te
weinig gearticuleerd en uitgewerkt (wat is precies ‘religieus’, ‘niet-religieus’ en ‘overig’?). Op
die empirische data betreffende motieven van pelgrims kom ik straks nog kort terug.

Ik licht via de Santiago-statistieken voor 2019 de Europese landen van herkomst der pelgrims
er nog uit. Spanje domineert daar samen met katholieke landen als Italië en Polen, en verder
zien we de landen terug die we in onze bespreking van opkomende pelgrimspaden tegen
zullen komen zoals, naast ons land, Scandinavische en Oost-Europese landen.

Pelgrims aangekomen in Santiago uit Europese landen, opgave 2019, Oficina de acogida al
Peregrino, Kathedraal Santiago de Compostela:

Spanje

146.350

42,11%

Portugal

17.450

5,02%

Italië

28.749

8,27%

Frankrijk

9.248

2,66%

Duitsland

26.167

7,53%

UK

9.132

2,63%
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Ierland

6.826

1,96%

Bulgarije

587

0,17%

Polen

4.874

1,4%

Malta

287

0,08%

Nederland

4.195

1,21%

IJsland

259

0,07%

Denemarken

2.610

0,75%

Estland

236

0,07%

Rusland

2.605

0,75%

Letland

214

0,06%

Tjechië

2.494

0,72%

Wit-Rusland

174

0,05%

België

2.335

0,67%

Luxemburg

137

0,04%

Zwitserland

1.554

0,45%

Andorra

135

0,04%

Zweden

1.481

0,43%

Griekenland

100

0,03%

Hongarije

1.201

0,35%

Servië

40

0,01%

Slowakije

1.127

0,32%

Moldavië

38

0,01%

Oekraïne

1.052

0,3%

Albanië

32

0,01%

Slovenië

855

0,25%

Macedonië

29

0,01%

Roemenië

848

0,24%

Georgië

27

0,01%

Litouwen

777

0,22%

Bosnië

15

0%

Finland

755

0,22%

San Marino

10

0%

Noorwegen

684

0,2%

Cyprus

9

0%

Kroatië

607

0,17%

Voor geen enkele andere pelgrimsroute in Europa beschikken we bij mijn weten over
dergelijke diachrone actuele cijfers.18 Ze zijn daarom erg waardevol vooral ook omdat de
impact van de camino op de actuele pelgrimage in Europa zo groot is zoals we nog zullen
uitwerken.

Traditionele bedevaartsoorden
Terecht wijst John Eade ons in zijn eerste balans van ons materiaal op de slotbijeenkomst erop
dat we niettemin de camino-cijfers moeten relativeren in de zin dat als we ze relateren aan de
cijfers van grote christelijke bedevaartplaatsen in Europa ze mager afsteken. Vóór corona
telde Fátima 6,3 miljoen bedevaartgangers per jaar, Lourdes 6 miljoen, Medjugorje ca. 1

Wel zijn er allerlei indirecte cijfers zoals aantal downloads van routebeschrijvingen, bezoek aan route
websites, overnachtingen onderweg, verkoop gidsen e.d.
18
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miljoen, Banneux ca. 700.000, Beauraing ca. 150.00019 om maar enkele plaatsen te noemen
van de vele nog bloeiende oorden (waarvan ik nog oproepend noem: Assisi, Rome,
Czestochowa, La Salette, Lisieux, Mont-Saint-Michel, Mariazell, Chartres, Scherpenheuvel).
Wel worden momenteel bij al die oorden twee interessante ontwikkelingen vrij algemeen
gesignaleerd: naast via groepsreizen komt men ook meer en meer op individuele basis, en
krijgt de reis er naar toe meer en meer een pelgrimagekarakter (vooral jongeren lopen vanuit
bepaalde punt naar de heilige plaats). Op die ontwikkelingen komen we ook nog te speken.

Gidsen
Een andere bron wordt ons aangereikt uit misschien onverwachte hoek. Met het opkomen van
pelgrimageroutes waar naast spiritualiteit en religie vooral ook wandelcultuur en toerisme
alsook historische interesse en die voor natuur en landschap een rol spelen, komen ook allerlei
soorten gidsen op, hard copy en online.20 Via de vele overzichten en beschrijvingen van
wandelroutes en trails overal in Europa vindt men ook beschrijvingen van pelgrimsroutes met
vaak gedetailleerde data over ontstaan, ontwikkeling en gebruik. Soms worden die
pelgrimsroutes apart samengebracht, per regio zoals bijvoorbeeld in de al genoemde serie
Wallfahrtswege in Tirol21, soms voor een land, soms voor heel Europa, of zelfs voor de hele
wereld.
Vooral in Frankrijk en Duitsland kwam het genre van pelgrimsgidsen tot bloei. Soms dus
cumulatief maar vaker per route. Voor Frankrijk noem ik, met dank aan Arno Cuppen 22, de
verschillende zogenoemde ‘Grand chemins’ kennen eigen gidsen zoals de Chemin des
Cathédrales, Chemin d’Assise, Chemin de Saint-Martin, Chemin de Saint-Colombian etc.

Dit zijn in actuele studies vrij algemeen aanvaarde schattingen die gebaseerd zijn op de opgave van
de bedevaartplaatsen.
20
Zie voor een mooie casusstudie over pelgrimspadgidsen: JOHANNSEN & OHRVID: ‘How to be a
pilgrim.’
21
Zie onze noot 14.
22
Met name via een mail van 31 aug. 2021.
19
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Screenshot homepage magazine Le Pèlerin 29 jan. 2022 met aankondiging van en link naar de
nieuwsbrief ‘L’écho des chemins’ (https://www.lepelerin.com/ (gezien jan. 2022))

Het katholieke magazine (weekblad) Le Pèlerin23 schenkt steeds aandacht aan actuele
pelgrimsroutes en geeft ook een aparte digitale nieuwsbrief daarover uit: L’écho des chemins.
Die nieuwsbrief deed recent een peiling onder de lezers over de populariteit van routes. Zie
hier de uitslag (op basis van 122 antwoorden):24
Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle: 33%.
Les chemins de Saint Martin: 28%.
Les chemins du Mont-Saint-Michel: 10%.
Le chemin d’Assise: 6%.
Le Tro Breiz: 5%.
Le chemin de Saint-Gilles: 5%.
La Via Francigena: 4%.
Le chemin de Shikoku: 4%.
Le chemin de Jérusalem: 3%.
Le chemin de Saint-Régis: 2%
https://www.lepelerin.com/ (gezien jan. 2022).
Editie okt. 2021: https://www.lepelerin.com/chemins-pelerinages/les-belles-histoires-duchemin/vous-avez-vote-voici-vos-chemins-preferes/ (gezien jan. 2022).
23

24
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Andere bekende Franse uitgevers van pelgrimsgidsen zijn Les éditions du Vieux Crayon (uitgever
van de bekende Miam Miam Dodo guides25) en Les Guides Lepère. Bekend is ook de gids van Gaële
de la Brosse: Guide des chemins de pèlerinage.26
Voor Duitsland ligt het accent duidelijk op gidsen voor individuele routes of bundeling van
camino(aanloop)routes. Een breed aanbod heeft de Pilginoshop.27

Twee gidsen uitgelicht
Twee van die gidsen die ook in de interviews een rol spelen (vgl. die met Arno Cuppen en Guy
Hayward) noem ik apart.

De Franse (internet)journaliste Fabienne Bodan stelde twee grote gidsen met pelgrimsroutes
samen, eerst een voor de hele wereld (2018, 800 ‘chemins’ in 5 continenten), en erna een voor
Europa (2019, 800 paden in 28 landen). Beide gidsen zijn geen wetenschappelijke projecten,
kennen nauwelijks een verantwoording (wat zijn precies criteria voor opname als ‘chemin de
https://www.levieuxcrayon.com/collections/miam-miam-dodo-compostelle (gezien jan. 2022).
G. DE LA BROSSE: Guide des chemins de pèlerinage. Les 35 plus beaux itinéraires (Paris 2017).
27
https://pilginoshop.com/produkt-kategorie/buecher/pilgerfuehrer/ (gezien jan. 2022).
25

26
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pèlerinage’?) of een introductie met achtergronden of doelstellingen. Ik richt me nu op de gids
voor Europa.28 Duidelijk gegrepen door de eigen camino-loopervaring breidde ze haar
pelgrimsreizen uit over de hele wereld en bracht na haar wereldgids de routes voor Europa
per land samen in korte beschrijvingen van zoals gezegd 800 pelgrimswegen in 28 landen.
Belangrijk is dat het een inventarisatie van wegen, van routes betreft en niet, zoals eerder
doorgaans het geval was, van pelgrimsplaatsen. Wel is er bij elke route een overzicht van de
heilige plaatsen, maar dat zijn niet enkel de bestemmingen van een route maar ook plaatsen
op/langs de betreffende route. De gids is mooi uitgegeven als een wat duurdere reisgids met
kaarten, foto’s, praktische tips en allerlei verwijzingen naar websites en literatuur. Wel merk
je bij nadere bestudering dat de grote greep, heel Europa, nadelen heeft. Het is uiteraard
onmogelijk alle routes en situaties in alle hoeken van Europa uit eerste hand te documenteren.
Veel data komen uit uiteenlopende secundaire bronnen. Zo kent Nederland bij Bodan 15
pelgrimspaden waarvan negen, zoals ook bij veel andere landen, aanlooppaden van de camino
zijn.29 Het Pieterpad wordt als pelgrimspad gezien (waarschijnlijk door ‘Pieter’ als een
verwijzing naar de heilige Petrus te zien en niet primair als plaatsaanduiding van start en
eindpunt: Pieterburen/Pietersberg) zoals ook GR5, de route Maastricht/Schengen. Van de
routes die in ons Camino Academie-project figureren zien we bij Bodan het Jabikspaad, het
Kloosterpad, The walk of wisdom, het Pelgrimspad LAW7 en het Martinuspad terug.
Ondanks alle beperkingen is er interessante informatie te destilleren uit deze Europagids.
Bodan geeft zoals gezegd een beeld per land van pelgrimsroutes en geeft vaak ook aan
wanneer een route is ontstaan. Die gegevens heb ik in een overzicht en twee algemene
grafieken (naar land en periode van ontstaan) samengebracht (zie onder overzicht en
grafieken). Ik benadruk nogmaals de relativiteit van deze cijfers (niet alleen kan de situatie
per land vertekend zijn zoals we voor Nederland zagen, maar ook is van veel routes er geen
ontstaansdatum bekend of vermeld, of is er sprake van een ontstaansperiode). Toch zie ik in
heel algemene zin een bevestiging van het beeld dat we ook in ons Nederlandse project zagen:
veel pelgrimsroutes komen op vanaf de jaren 1990s met een duidelijke groeispurt vanaf ca.
2013 (in ons land vooral na 2015). Die laatste piek vanaf 2013 in de Bodan-data komt vooral op
rekening van Oost-Europese n Scandinavische landen.

Overzicht aantal pelgrimsroutes per land in Europe, naar: FABIENNE BODAN: Guide des chemins
de pèlerinage d’Europe (Rennes 2019), p. 10:
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Overzicht ontstaansdata pelgrimsroutes in Europa naar: FABIENNE BODAN: Guide des chemins de
pèlerinage d’Europe (Rennes 2019). Van 116 ‘chemins/routes’ geeft zij een datum van ontstaan. Vaak
betreft het hier een ‘vanaf’ datum omdat het uitzetten van een route vaak een meerjarige onderneming
is.

Een andere qua vormgeving en omvang nauw aan Bodan verwante gids is de eveneens
prachtig uitgegeven Britain’s pilgrim places gids van Nick Mayhew-Smith en Guy Hayward
(2020) met als even omvattende als zelfverzekerde ondertitel in aankondigingen (niet in het
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boek zelf): The first complete guide to every spiritual treasure.30 Ik kon dit grote project met de
hoofdauteur in het interview met hem aan de orde stellen. Ook deze gids voor de UK markeert
de gegroeide interesse in de pelgrimsroute hoewel de sacrale plaats in tegensteling tot Bodan
dit project bepaalt. De gids kan worden gezien als een tweede editie van het eerdere boek van
Mayhew-Smith: Britain’s holiest places uit 2011. Ook hier zien we de omslag van plaats naar
route. Deze gids is nu een samenwerkingsproject met de in 2014 opgericht British Pilgrimage
Trust (voortaan: BPT, opgericht door William Parson en coauteur van de gids Guy Hayward).
De taakverdeling is duidelijk: Mayhew-Smith is verantwoordelijk voor de plaatsen, Hayward
voor de routes. De gids is ingedeeld in regio’s. Per streek worden eerst de belangrijkste
pelgrimspaden gepresenteerd (met goede kaarten) met erna een ruim geïllustreerde
beschrijving van de heilige plaatsen in de betreffende regio. ‘Pelgrimsplaats’ wordt open en
breed opgevat, als plaats op de route, maar vaak ook als bijzondere spirituele of religieuze
plaats. Dat kan een kathedraal zijn, maar ook een oude bron, grot of rots. Ook passeert een
bonte variëteit aan heiligen, monniken en heremieten de revue. Een groot verschil met de gids
van Bodan is vooral de kwaliteit van de documentatie met betrekking tot de sacrale plekken
(historisch, architectonisch, hagiografisch, ritueel).
Data-extractie ten aanzien van routes zoals bij Bodan is hier ondoenlijk vanwege de
plaatsgerichtheid, maar we krijgen wel een goed beeld van de pelgrimageroutes die inmiddels
door de BPT zijn uitgezet. Volgens de ‘gallery’ op de site van de BPT 31 zijn dat er nu 147 (de
advertentie hit via google van de BPT-site spreekt van toegang tot meer dan 200 routes32, de
gids zelf noemt op p. 5 ca. 100 pelgrimsroutes en meer dan 600 pelgrimsplaatsen). De gids
kent een sterrenclassificatie (van 1 tot 5) die een indicatie wil geven van algemene beleving en
ervaring van de plek (en dus persoonlijk en subjectief is).

(Sociaalwetenschappelijke) empirische peilingen
Vervolgens noem ik in dit overzicht van eclectische databronnen recent onderzoek en
publicaties waarin empirische data over pelgrimages in Europa worden aangereikt. Ik wijs
bijvoorbeeld op het Oostenrijkse onderzoek (project uit 2001/3) van Eberhart (Graz) dat hij
aanhaalt in het interview waarin blijkt hoe aanwezig pelgrimage is (bijna alle benaderde
parochies kennen pelgrimage-activiteiten) en hoe dat een recente ontwikkeling is vanaf
vooral 1970ss. Van de 350 aangeschreven parochies reageerden er 254 en slechts 13 daarvan
melden geen pelgrimage-activiteit. De opkomst van pelgrimsroutes kan met name in de

30

MAYHEW-SMITH & HAYWARD: Britain’s pilgrim places.

31

https://britishpilgrimage.org/routes/?gclid=Cj0KCQiAraSPBhDuARIsAM3Js4rDXZx8l7t1VYwtKiAejv
28lC07SunZMz1-FLCZ50nt1pkcHUT4NK8aAl3ZEALw_wcB (gezien jan. 2022).
32
“Access over 200 routes. Be inspired and navigate yourself”.
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periode 1970-2000 worden gesitueerd, oplopend wanneer het nieuwe millennium wordt
genaderd, met een piek in 1990-2000.33
Er is veel empirisch onderzoek dat zich richt op de motieven en de profielen van de moderne
pelgrim. Hoewel ik geen echte actuele parallel ken van het systematisch kwantitatief en
kwalitatief onderzoeken van de motieven van bedevaartgangers en pelgrims zoals we dat
uitvoerden in het al genoemde Nederlandse langlopende programma Christelijke bedevaarten
(met een focus op Wittem, Banneux, Lourdes en ook Heiloo)34 zijn er vele min of meer recente
losse empirische peilingen. Het merendeel richt zich op de camino, maar er zijn ook peilingen
naar het Olav pad, The Ignatian Way en andere routes. De data zijn moeilijk vergelijkbaar
omdat ze uit zeer uiteenlopende perspectieven worden ondernomen. Het kan gaan om een
zeer bepaalde (en dus beperkte) populatie (jongeren, bepaald land, bepaalde religie) of een
bepaalde interesse (geloofsontwikkeling, leervermogen, healing). De meeste peilingen die ik
kon traceren komen uit de hoek van toerisme en leisure studies.35 Ook loopt de onderzoeksopzet
sterk uiteen en ken ik betrekkelijk weinig projecten die kwantitatieve surveys combineren met
kwalitatief onderzoek via interviews en veldwerk.
Bij wijze van voorbeeld haal ik kort twee peilingen naar motieven moderne pelgrims aan
waaruit goed overeenkomsten en verschillen spreken.
In 2014 werd verslag gedaan van een peiling naar motieven van een groep camino-gangers. De
onderzoekers waren met name geïnteresseerd in de religieuze dimensie (publicatie in Review
of Religious Research).36 Onderweg op de Camino Francés werd een enquête uitgezet onder 470
pelgrims met een reeks van religieuze en seculiere motivaties (uitgevoerd aug-sept. 2009, juli
2010). Uit die gegevens werden in de analyse 48 mogelijke motivaties en vervolgens een zestal
factoren in beeld gebracht: religieuze groei, spirituele groei, ‘sensation seeking’ (avontuur
bijv.), richting in leven, gemeenschap, religieuze devotie. Daarvan scoorden spirituele groei
en sensation het hoogst en devotie laag.
Een artikel in de Journal of Outdoor Recreation and Tourism (2020) doet verslag van een peiling
onder wandelaars op de Olav’s route van Oslo naar Trondheim (de enquête vond hier plaats

H. EBERHART: ‘Überall ist Wallfahrt. Ein kulturwissenschaftlicher Blick auf ein wiederentdecktes
Phänomen’, in: heiliger dienst 1 (2007) 7-25.
34
Zie samenvattend en exemplarisch: VAN UDEN & POST: The modern pilgrim.
35
Vgl. als voorbeelden: S. AMARO, A. ANTUNES & C. HENRIQUES: ‘A closer look at Santiago de
Compostela’s pilgrims through the lens of motivations’, in Tourism Management 64 (2018) 271-280; H.
KIM, S. YILMAZ & S. AHN: ‘Motivational landscapes and evolving identity of a route-based religious
tourism space: a case of Camino de Santiago’, in Sustainability 11 (2019) via (PDF) Motivational
Landscape and Evolving Identity of a Route-Based Religious Tourism Space: A Case of Camino de
Santiago (researchgate.net) (gezien jan. 2022).
36
L. OVIEDO, S. DE COURCIER & M. FARIAS: ‘Rise of pilgrims on the Camino to Santiago: Sign of change
or religious revival?’, in Review of Religious Research 56 (2014) 433-442.
33
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na afloop van de tocht, in 2015 en 2016).37 Ook hier werd een lijst voorgelegd met een reeks (nu
49) motief-items. De onderzoekers onderscheiden 5 relevante focusdomeinen: focus op
zelfintrospectie, natuur, vrijheid, anderen, ervaringen. Dit project komt tot 8 motieffactoren
die ik in ranking van score geef (van hoog naar laag): bewegen in de natuur, ‘slow travel’,
natuur, ‘the inner me’, ‘meet the locals/local heritage’, ‘the religious me’, ‘being in solitude’, en
tot slot ‘hiking together’.

Numen
Zeer waardevol is het themanummer van Numen over actuele pelgrimages in Noord-Europa
(Schotland, Ierland, Scandinavië en Baltische staten) uit 2020.38 Centraal staat daarin de
zogenoemde caminoization van pelgrimages en in samenhang daarmee traditionalization en
heritagization. Ik zal naar de stuk voor stuk rijke artikelen in deze special issue regelmatig
verwijzen in de thematische analyse hieronder, maar de artikelen bieden ook allerlei relevant
empirisch materiaal. Zo wordt de opkomst van nieuwe pelgrimspaden in directe relatie tot de
bloei van de camino vanaf 1990s hier bevestigd voor nagenoeg alle behandelde landen. Ook
wordt de opkomst gekoppeld aan data betreffende initiatoren. Dat levert een wisselend beeld
waarop we ook nog terugkomen. Voor Scandinavië is het beeld betrekkelijk eenduidig en vaak
ook te koppelen aan concrete initiatieven en data. De ‘renaissance’ van pelgrimsroutes, voorop
die verbonden met de heilige Olav, vindt met name plaats in de laatste 10/15 jaar. Maar ook
hier ligt het eigenlijke begin in de jaren 1990s. Vanaf 1994 kan de infrastructuur van de
winterspelen in Lillehammer worden ingezet en in 1997 is de opening van het Olav pad OsloTrondheim.
Nu al kan ik signaleren dat in tegenstelling tot de UK met centrale instituties als erfgoed- en
wandelorganisaties in Schotland de opkomst veeleer van onderop komt en dat een bonte reeks
lokale en regionale gremia en vrijwilligersgroepen samenwerken in een platform (Scottish
Pilgrim Routes Forum vanaf 2012). In Noorwegen is de staat een belangrijke agency (samen met
de (staats)kerk en toeristen branche), in Zweden is de (staats)kerk weer meer de spil met de
stichting van pelgrimscentra vanaf 1997.

BRIC-19
Corona was de prikkel voor veel actuele en ook praktisch gerichte multidisciplinaire
onderzoeksprojecten. Een voorbeeld waarin ook pelgrimage een rol speelt is het BRIC-19
project, British Ritual Innovation under Covid-19 van de universiteiten van Manchester/Chester.
Het eindrapport verscheen in september 2021: British Ritual Innovation under COVID 19
O.I. VISTAD, H. ØIAN, D.R. WILLIAMS & P. STOKOWSKI: ‘Long-distance hikes and their inner journeys:
on motives and pilgrimage to Nidaros, Norway’, in Journal of Outdoor Recreation and Tourism 31 (2020)
via https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2684749 (gezien jan. 2022).
38
Zie onze noot 4.
37
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(adobe.com) . In dat bredere verband werd ook aandacht gegeven aan virtual pilgrimage en
receptie van routes van de BPT.39

Screenshot homepage BRIC-19 (https://bric19.mmu.ac.uk/ gezien jan. 2022)

Wat betreft cyberpilgrimage zie ik voor het eerst in de BRIC-19 studie uitgewerkte empirische
data over deelname en reikwijdte van virtuele pelgrimages. Ik signaleer kort de sterke relatie
met eigen kerkelijke achtergronden van virtuele pelgrims, de sterke oriëntatie op enerzijds
eigen UK locaties en anderzijds traditionele plaatsen en shrines:40

https://bric19.mmu.ac.uk en https://tinyurl.com/bric19 : Case studies on pilgrimage: E. O’KEEFFE:
‘Virtual pilgrimage – a view from the UK’, 58-62; IDEM: ‘British Pilgrimage Trust’, 63-66.
40
BRIC-19 report, Fig. 2 p. 60.
39
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Fig 2 p. 60 uit de BRIC-19 case studie over virtuele pelgrimages in de UK
(https://indd.adobe.com/view/6fe8a0a2-a121-4ca4-bd46-5cf4c2a7575f (gezien febr. 2022)

Bij een analyse van een globale casus (de Magdala Experience vanuit Israël met een Engels- en
Spaanstalig aanbod) valt me het grote bereik op (Engels meer dan 10.000 deelnemers, Spaans
meer dan 100.000).
In het zelfde BRIC-19 kader onderzocht Eleanor O’Keeffe de invloed van de BPT in tijden van
corona door analyse van website-data, download data van routes van de BPT en een kleine
survey. Duidelijk wordt dat de BPT vanaf 2018 echte uitstraling krijgt als autoriteit op
pelgrimagegebied, dat corona niet leidde tot een echte pelgrimage boom, wel was het een
welkome vervanging van de camino, bood het BPT-aanbod de kans het huis uit te gaan tijdens
een lockdown en hielp het lopen om om te gaan met stress.

Algemeen bedevaart/pelgrimage-onderzoek
Tot slot nog een woord over pelgrimage/bedevaartonderzoek in het algemeen. Ik noemde al
de verschuiving van onderzoek van bedevaart (met een lange traditie van inventariserend en
beschrijvend onderzoek, denk hier ook aan de uitgave van historische pelgrimsgidsen en
egodocumenten) naar pelgrimageonderzoek in algemene zin. Nieuwe ontwikkelingen op
gebied van pelgrimage komen daar vooral aan bod door studie van de camino. In een
binnenkort te verschijnen bundel maak ik de balans op van het pelgrimageonderzoek vanuit
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een religieus en ritueel perspectief.41 Als centrale onderzoek pistes zie ik achtereenvolgens: de
identiteit van de pelgrim (denk hier aan het bekende debat over de pelgrim en de toerist als al
dan niet passende labels, onderzoek naar motieven en drijfveren van de moderne pelgrim),
‘sharing pilgrimage’ (denk hier aan pelgrimages en pelgrimsoorden gedeeld door
verschillende religies, maar ook aan pelgrimages in een superdiverse samenleving),
herontdekking van het concept syncretisme (pelgrimage als een ritueel dat zich voortdurend
opnieuw voegt in een cultuur, aanpast), e- of cyberpilgrimage, ‘the theological voice’ (er is ook
steeds een theologische kritische doordenking van het verschijnsel, soms strekt die zich ook
uit tot een nieuwe kritische visie op religie, vgl. hier het werk van Tom Tweed dat we nog zullen
noemen sub 6), en tot slot ‘re-inventing pelgrimage’ als de opkomende tendens om oog te
hebben voor actuele processen van nieuwe pelgrims en nieuwe pelgrimspaden al dan niet via
eerder genoemde processen van caminoization, heritagization, touristization etc.
Daarbij valt op dat enerzijds pelgrimagestudies een multidisciplinair cluster zijn geworden
op het snijvlak van sociale wetenschappen, cultuurstudie, religie en rituele studies, en
anderzijds juist onderdeel is van clusters als studie naar healing, sport, leisure, toerisme, plaats
en ruimte, cultuurmanagement, religie, ritueel, erfgoed, interreligieus contact, migratie,
superdiversiteit etc.
Actuele pelgrimage in Europa komt in pelgrimage-onderzoek volop in beeld, vooral als het
gaat om veranderingsprocessen, agency, motieven. Maar een systematische inventarisatie van
data betreffende (nieuwe) pelgrimsroutes (welke, waar, door wie, wanneer, door hoeveel
gelopen..?) ontbreekt grotendeels. Ook ken ik maar weinig onderzoekers die hun studie
richten op zowel bedevaartplaatsen als pelgrimages. Ik noem dan Peter Jan Margry die zowel
studie maakt van traditionele katholieke bedevaartsplaatsen (Mariadevotie en de Koude
Oorlog42, ontstaan cultusplaatsen in het Interbellum43, studie naar camino44) en John Eade.
Eade bestrijkt in zijn vele publicaties het hele pallet van pelgrimage (oost en west, christelijk
en niet-christelijk). Exemplarisch is een recent artikel waarin hij zijn ervaringen bij het lopen
van een pelgrimsroute van de BPT in relatie bespreekt met zijn recente ervaringen als
Lourdespelgrim.45
Ook wijs ik nog op scripties en theses gewijd aan hedendaagse pelgrimage. Op de site van de
Camino Academie wordt daarvan een dossier bijgehouden (voor zover we die op het spoor
komen). Die theses zijn interessant omdat die enerzijds steeds een beeld geven van de

P. POST: ‘Research on the intersection of religious and ritual study. In search of pilgrim identities’, in
H. WARFIELD (ed.): Multidisciplinary perspectives on pilgrimage (in press).
42
P.J. MARGRY (ed.): Cold War Mary. Ideologies, politics and Marian devotional culture (Leuven 2021).
43
P.J. MARGRY: Vurige liefde. Het geheim rond het Bloedig Bruidje van Welberg (Amsterdam 2021).
44
P.J. MARGRY: ‘Imagining an end of the world: Histories and Mythologies of the Santiago - Finisterre
Connection’, in CHR. SÁNCHEZ-CARRETERO: Walking to the end of the world: Heritage, pilgrimage and the
camino to Finisterre (New York 2015) 32-52
45
J. EADE: ‘The invention of sacred places and rituals. A comparative study of pilgrimage’, in M.
HOONDERT & P. POST (eds.): Exploring ritual fields today, = special issue Religions 11 (202)129-140.
41
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algemene stand van het onderzoek, ze bevatten vaak een soort state of the art beschrijving, en
anderzijds nieuwe perspectieven willen verkennen en inbrengen.
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3. Caminoïsering
Met het eerste thema hebben we een sleutel in handen voor het open maken van actuele
pelgrimage dynamiek. Dat concept caminoization dat ik hier nu weergeef met ‘caminoïsering’
stelt ons in staat een reeks fundamentele aspecten en dimensies van die dynamiek te
signaleren en te benoemen. Sommigen wantrouwen dit soort turbotermen. Ze hebben de
neiging een erg algemene terminologie te introduceren die door verschillende onderzoekers
vaak zeer verschillend worden ingezet. Ze zouden conceptuele en vooral analytische precisie
missen. Dat alles herken ik zeker, maar toch zie ik bij vele van die termen de attenderende
waarde juist als het om een analytisch perspectief gaat. In het geval van caminoïsering zie ik
het als een rake typering van een actueel proces mits het wordt uitgewerkt, handen en voeten
krijgt in een nadere aanduiding van hoe en waar het zich manifesteert. Die nadere uitwerking
wil ik hier geven.
Als eerste algemene omschrijving stel ik voor: caminoïsering duidt de sterke invloed en
uitstraling aan van de sedert de jaren 1990s herleefde camino naar Santiago de Compostela op
wandel- (en in veel mindere mate fiets-)routes die zich afficheren als en worden toegeëigend
als pelgrimspaden. De populaire camino fungeert daarbij als een script of scenario, als een
format, mal of model waarnaar andere paden mede worden vormgegeven en beleefd. Of in de
woorden van Bowman en Sepp: “caminoization refers to the process of introducing aspects of
Camino pilgrimage to other routes and pilgrimage sites.”46 Ik wijs nu al op de nuance in deze
omschrijvingen: ‘mede vormgegeven’ en ‘aspects of’.
Ik werk dat verder uit via zeven notities die steeds uitgaan van dat concept caminoïsering
maar via die insteek breder reflecteren op de dynamiek van de actuele Europese pelgrimage.

Actueel proces
Allereerst wil caminoïsering een proces aanduiden. Hiermee staat het in de traditie van vele
procesaanduidingen zoals individualisering, secularisering, musealisering en historisering.
Caminoïsering is een actueel proces met culturele, rituele, religieuze/spirituele dimensies.
Het is een proces dat allerlei deelaspecten kent en ook in nauwe relatie staat tot andere actuele
processen. Zoals uit het genoemde themanummer van Numen blijkt, waar caminoization
centraal staat, is er een nauwe relatie met heritagization en traditionalization.47 Vanuit weer een
ander perspectief zijn ook processen als ‘toeristisering’ (van pelgrimage, of van religie) en
‘pelgrimisering’ (van reizen, toerisme, religie) eveneens verwant en relevant.48 Belangrijk is
bij al die verschillende verwante processen te onderkennen, en dat is beslist een
MIKAELSSON & SELBERG: ‘Caminoization at sea’, 539 verwijzend naar M. BOWMAN & T. SEPP:
‘Caminoisation and cathedrals: Replication, the heritagization of religion, and the spiritualisation of
heritage’, in Religion 49,1 (2019) 74-98.
47
Zie onze noot 4.
48
Zie de goede inleiding: M. STAUSBERG: Religion and tourism: Crossroads, destinations and encounters
(London 2011) 64; vgl. IDEM: Religion und moderner Tourismus (Berlijn 2010).
46
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complicerende factor, dat die alle vaak een eigen historiografische en disciplinaire traditie en
context kennen die die concepten sterk kleuren. Ik noemde in dat verband al de religiestudies
en leisure studies.
Naast dat procesmatige bevat de term caminoïsering ook een aspect van maakbaarheid. Het
is niet een ongrijpbaar abstract proces dat ons overkomt, maar het is in belangrijke mate een
constructie, het is mensenwerk. Soms wordt dat in een proces expliciet benoemd via -fication.
Naast gentrification kan er ook gesproken worden van caminofication.

Wandelcultuur
Een ander belangrijk aspect van het caminoïsering-proces is dat het veronderstelt dat er iets
is dat door de camino wordt beïnvloed en gevormd. Hier komt in de eerste plaats, zoals uit de
interviews duidelijk naar voren komt, de populaire wandelcultuur in beeld. Parallel aan wat
we ontdekten voor de Nederlandse situatie zien we in veel delen van Europa dat
pelgrimspaden als lange afstand trajecten nauw verbonden zijn met een populaire wandel-,
hike of tracking cultuur. Dat is onmiskenbaar het geval in de UK. Lange afstand wandelen is
daar sedert de romantiek van de 18e eeuw diep verankerd en werd vooral populair bij arbeiders
in tijden van depressie zoals de jaren 1930s.49 In 1935 werd in Engeland The Ramblers Association
opgericht, een nog steeds zeer invloedrijke en actieve organisatie met meer dan 100.000
leden.50 Inmiddels is er ook vanaf 1969 een Europese evenknie, The European Ramblers
Association (zetel in Praag).51 In de UK ontstond een enorm netwerk van trails, zoals in
Schotland bijvoorbeeld Scotland’s Great Trails. Sommige van die trails zoals St. Cuthbert’s Way
ontwikkelden zich tot een pelgrimsroute vaak onder invloed van de camino. Net als elders
bestaan trails en pelgrimsroutes naast elkaar en kruisen die elkaar soms zoals beschreven voor
ons land. Bowman signaleert een onderscheid tussen ‘self-styled pilgrims’ en ‘walkers’.52 Ook
in Scandinavië is lange afstand wandelen erg populair en heeft bijvoorbeeld de Norway
Tracking Association een sterke positie met een kwart miljoen leden vanaf 1950. Het zelfde geldt
voor de Duitstalige (berg)regio’s waar we net als in ons land de laatste jaren de opkomst zien
van thematische routes (denk aan Luther, Bach, Bonifatius).

Transfer
Caminoïsering duidt vervolgens op een proces van transfer. Ik zie het als een treffende
exponent van ritual transfer. Ik ga niet uitgebreid in op dat belangrijke concept ritual trasfer en
pas enkel de belangrijkste perspectieven van theorievorming daaromtrent toe op
Zie voor de link romantiek en wandelen ook Ineke Albers bijdrage aan de slotbijeenkomst hoewel zij
een wat ander verband legt tussen wandelen en pelgrimeren dan ik hier (zie Post: Verslag van het
Camino Academie project Re-inventing pilgrimage in Europe, Bijlage B).
50
https://www.ramblers.org.uk/ (gezien jan. 2022).
51
http://www.era-ewv-ferp.com/frontpage/ (gezien jan. 2022).
52
BOWMAN ‘“Rehabilitating” pilgrimage in Scotland’.
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caminoïsering.53 Caminoïsering is een proces van overdracht, van importeren, van
reconceptualiseren, of ook transplanteren en vertalen. Belangrijk hierbij is te zien dat niet een
oorspronkelijke (middeleeuwse) versie van de camino (als we die ooit al kunnen reconstrueren
of beschrijven) wordt geïmporteerd en overgebracht, maar een reeds naar het heden
getransfereerde versie: namelijk de vanaf de jaren 1990ss gerevitaliseerde camino. In dat
opzicht kunnen we dus spreken van transfer van een transfer.
Belangrijk is het zojuist genoemd aspect van reproduceren. Ook op dat sleutelelement bij
ritual transfer, en ook wel voor ritueel handelen in algemene zin, ga ik niet verder in en verwijs
naar eerdere uitweidingen daarover. Wel wijs ik er nadrukkelijk op dat er bij de camino transfer
niet sprake is van repliceren of kopiëren. Hoewel de term repliceren in sommige
omschrijvingen wel terugkeert (Gemzoë) vermijd ik elke suggestie van een één-op-één replica
of kopie. Naast het procesmatige roept caminoïsering juist ook op dat het geen copy-paste
proces is, maar dat het transferproces zich manifesteert via bepaalde aspecten of het karakter
van de camino. Er is kortom iets anders in het spel dan bij ritual transfers die we kennen van de
statieliturgie in Jeruzalem die zich vanaf de 4e eeuw in christelijke steden verspreid als ritueel
format, of de via crucis met de kruiswegstaties of veel later de massale replicering van
Lourdesgrotten met bijbehorende processiecultuur.
Over hoe dat proces van transfer in zijn werk ging en nog steeds gaat komen we nog te spreken
bij andere thema’s. Nu al wijs ik op de belangrijke rol van camino veteranen die weer thuis
vanuit hun camino ervaring ambassadeurs van de camino worden en het format thuis
introduceren. Ook spelen allerlei organisaties een rol zoals op de eerste plaats de
Jacobusgenootschappen die eveneens vanaf de jaren 1990s in bijna alle Europese landen
worden opgericht. Verder is er de invloed van boeken, films, documentaires en reisverslagen.
Aparte vermelding verdient de rol van gidsen die standaard bij een pelgrimspad voorhanden
zijn. Zoals Johannsen en Ohrvik laten zien bemiddelen die vooral het script van de
‘caminoized pilgrim’.54

Wisseling van context
Ritual transfer zoals caminoïsering behelst altijd een wisseling van context en wel in dubbel
opzicht: wisseling van plaats en tijd. Caminoïsering is het overbrengen van diverse aspecten
van de camino naar andere pelgrimsplekken en -paden waarmee een andere context van
ruimte en ook tijd betrokken wordt. De verwante processen van ‘vererfgoedisering’ en
‘traditionalisering’ komen hier nadrukkelijk ook in beeld. In de context van de overbrenging
en vertaling van het format van de camino naar elders worden ook verleden en traditie
overgebracht, en wel naar het heden. ‘Vererfgoedisering’ is de productie van cultuur (dingen,
plekken, personen, rituelen) in het heden met een referentie naar het verleden: “using the past
P. POST: ‘Ritual transfer als ‘re-inventing ritual’. Liturgische ‘Bewegungen’ und rituell-liturgische
Referenz‘, in Liturgisches Jahrbuch 58,2-3 (2008) 149-164.
54
JOHANNSEN & OHRVIK: ‘How to be a pilgrim’, 510.
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for contemporary needs”55 en’ traditionalisering’ is het construeren van continuïteit in het
heden door actuele waarden te verbinden met een ‘narrated past’. Die twee processen zien we
duidelijk terug in de gecaminoïseerde pelgrimspaden in Europa. Belangrijk onderdeel van het
camino script of format is de verbinding met een ‘oud’, ‘origineel’ en ‘authentiek’ verleden, de
nieuw ontwikkelde paden worden liefst uit de traditie en geschiedenis herontdekt,
gereconstrueerd, het zijn liefst ‘routes with roots’. Hier komt vaak ook het bekende door
Hobsbawm gemunte concept invention of traditon om de hoek kijken.56 Veel van die originele
oude pelgrimsroutes zijn, als het gaat om die link met het verleden en de traditie, bedacht, de
link is geconstrueerd en niet te reconstrueren.
Maar, en daar wijst John Eade in het interview terecht op, dat het een invention of constructie
is maakt het niet minder relevant, dat kan en mag geen reden om het terzijde te schuiven. Het
beroep op het verleden in het heden blijkt een belangrijk punt te zijn voor hedendaagse
pelgrims.
Wel onderstreept dit alles het complexe, of als men wil, het ‘syncretistische’ karakter aan van
de hedendaagse pelgrimage.57 Het beroep op de camino maakt van veel pelgrimages een
palimpsest.

Twee dimensies
In algemene zin worden er door de auteurs die met het concept werken twee dimensies
aangeven: een formele externe en een interne meer op karakter en ervaring gerichte dimensie.
Vaak worden beide ook wel in één adem samen gepresenteerd.
• Velen zien het proces van caminoïsering gemanifesteerd in een reeks externe, fysieke en
materiële kenmerken. De markering van de route met een symbool, vaak geënt op de schelp
van de oorspronkelijke camino, het paspoort dat de wandelaar als pelgrim markeert, een bewijs
van lopen van de route aan het eind, een certificaat geïnspireerd op de compostela die men in
Santiago krijgt, een minimum te af leggen afstand (vaak net als bij de camino 100 km te voet,
en 200 per fiets), halteplaatsen onderweg met het karakter van de refugios, allerlei rituelen die
het spirituele karakter aangeven (zegening bij vertrek, ‘diensten’ onderweg, ‘vieren’ van de
aankomst). Maar denk ook aan de rol van Jacobuskerken en -kapellen onderweg.
MIKAELSSON & SELBERG: ‘Caminoization at sea’, 539.
E. HOBSBAWM & T. RANGER (eds.): The invention of tradition (Cambridge 1983).
57
Zie voor het concept ‘syncretisme’: P. POST: Rituele herbestemming als recasting. Rituele dynamiek voorbij
inculturatie en syncretisme (= afscheidsrede Tilburg University 1 Nov. 2019) :
file:///F:/Gebruikers/Gebruiker/Downloads/Rituele_herbestemming_als_recasting%20(1).pdf (gezien
jan. 2022); IDEM: ‘Recasting ritual. Ritual dynamics beyond inculturation and syncretism’, in S. Loiero
& F.X. Amherdt (eds.): Christentum und Theologie zwischen Synkretismus und Inkulturation / Le
Christianisme et la théologie entre syncrétisme et inculturation. Interdisziplinäre Perspektive / Perspectives
interdisciplinaires (= Théologie Pratique en dialogue / Praktische Theologie im Dialog vol. 53) (Basel
2020) 175-213.
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• Anderen benadrukken bij caminoïsering de meer algemene interne ervaringsdimensie.
Margry ziet het als de sterke verbreiding van sacrale of spirituele routes “which stimulates
people all over the world to depart on foot for a spiritual journey or a reflective quest for the
meaning of life.”58 Hier gaat het eerst en vooral om het profiel van de pelgrimage: niet de
bestemming staat centraal maar de tocht zelf, fysieke inspanning van het lopen is een ander
aspect, ervaringen en ontmoetingen zijn belangrijk net als natuur en landschap en, zoals
gezegd, interacties met verleden en traditie. Vaak wordt gewezen op het transformatieve
karakter van de tocht. Ook maakt het element van healing, van heilzaam lopen, heilzaam voor
lichaam en geest deel uit van dit algemene camino-profiel.
Maar vaak worden beide dimensies van caminoïsering samengenomen zoals in de deels al
aangehaalde typering door Bowman en Sepp: caminoization
“refers to the process of introducing aspects of Camino pilgrimage to other routes
and pilgrimage sites. Among the main features of Caminoization are the ideas
that “real” pilgrimage is done on foot and the journey is more important than the
destination. In addition, the material culture of the Camino is spreading,
including pilgrim passports and Compostela-like certificates, as are ritual
activities such as pilgrim blessings.”59

Vormen van caminoïsering
Uiteindelijk krijgt het proces van caminoïsering gestalte, vorm in concrete routes. We kunnen
daarbij drie basisvormen onderscheiden.
• Het kan allereerst gaan om routes die een direct relatie hebben met de camino naar Santiago.
Het kan daarbij gaan om zogenoemde aanlooppaden, routes die uitkomen op een min of meer
erkende historische routes van de camino. Die aanlooppaden kunnen de al dan niet terechte
pretentie hebben oude historische wortels te hebben, maar vaak zijn het constructies. Deze
routes tooien zich vaak met namen die de link met de camino aangeven zoals ‘Via …’ of ‘Camino
..’ of beide. Denk aan de Camino Estonia of Camino Via Baltica. In de gids van Bodan krijgen
deze paden een dominante plek.
• Een tweede vorm zijn paden en routes die op zich zelf staan maar wel gecaminoïseerd zijn.
Het Olav pad is hier een voorbeeld van, maar er zijn tal van pelgrimsroutes die niet per se de
bedoeling hebben uit te komen in Santiago maar wel veel kenmerken het
caminoïseringsproces hebben.

MIKAELSSON & SELBERG: ‘Caminoization at sea’, 547 citerend: MARGRY: ‘Imagining an end of the
world’.
59
M. BOWMAN & T. SEPP: ‘Caminoisation and cathedrals: Replication, the heritagisation of religion, and
the spiritualisation of heritage’, in Religion 49,1 (2019) 74–98, hier 74.
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• En als derde zijn er tal van mengvormen: routes die een link met Santiago en Jacobus hebben
maar ook een zelfstandig karakter hebben. Ierland is hier een goed voorbeeld zoals in het
interview met Walsh wordt verhaald. Om de vereiste 100 km voor een ‘echte’ camino naar
Santiago te halen (vanuit Ierland ging men in La Coruña aan land en was het nog ‘slechts’ 75
km naar Santiago) ontstonden er in Ierland zelf aanlooproutes van 25 km die zich vervolgens
weer als zelfstandige pelgrimspaden en ook wel ‘loops’ (rondjes, lussen) ontwikkelden.

In het spoor van de camino…
Bij wijze van afsluiting van deze paragraaf die als uitgangspunt het proces van caminoïsering
heeft signaleer ik het ambivalente karakter van het proces. Aan de ene kant is er dus de camino
die direct of indirect steeds invloed heeft op actuele pelgrimsroutes, herontdekt of nieuw
ontwikkeld overal in Europa, maar anderzijds gaat het wel steeds om routes met een heel
eigen karakter, qua landschap, qua historische context van verhalen en monumenten, qua
bevolking, qua wandelaars/pelgrims. Ook zijn er steeds andere verhalen en andere heiligen
(nu ook Olav). Hoewel ze zich soms camino’s of camini’s noemen zijn die paden ook de camino
voorbij, maar wel steeds in het spoor ervan. Dat blijkt ook uit het gegeven dat veel routes
aanvankelijk ontstaan als aanlooproute naar gevestigde hoofdwegen naar Santiago maar zich
in de praktijk ontwikkelen tot eigenstandige pelgrimspaden. Dat zie ik met name terug in
Oost-Europa en de Balkan. Bovendien verschilt zoals Eade terecht opmerkt de mate van
caminoïsering sterk per land. Zo zie ik in de UK een lichte mate van invloed van het camino
format en eerder een bredere historisering.
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4. Pelgrim zonder God…? Over religie en het actuele pelgrim-wandelen
Als het gaat om religie komt er uit de interviews een ambivalent beeld naar boven. Aan de ene
kant haasten vele gesprekspartners te zeggen dat de rol van religie in vergelijking met vroeger
veranderd is, marginaal is geworden of zelfs grotendeels afwezig. Het gaat nu om heel andere
zaken in pelgrimage. Eberhart stelt dat niet langer religieus kerkelijk ingebed streven naar
heil en heling, heiligendevotie of dank voor verleende diensten centraal staan, maar zoeken
naar gemeenschap en spiritualiteit, jezelf vinden, stilte, een stap naar binnen. Maar
tegelijkertijd is religie, ook in de institutionele gestalte, voortdurend aanwezig en niet alleen
in de referenties naar verleden en monumenten als kerken en kloosters. Eberhart, Eade en
Pereiro maken een onderscheid tussen traditionele kerkelijk-religieuze pelgrims en nieuwe
wandelpelgrims. Pereiro noemt de bezoekers van Fátima, Guadalupe, Mont-Serrat en Navarra
enerzijds en camino-gangers anderzijds. Eberhart ziet in de bergen van Oostenrijk religieuze
pelgrims in gebed en processie naast in stilte lopende wandelaar-pelgrims. En Eade zet
Lourdes-gangers naast en tegenover wandelaars op een van de BPT routes.60
Maar er is ook steeds de impliciete en vaak ook uitgesproken vraag naar het ‘religieuze’ gehalte
van nieuwe pelgrimspaden. Een dominante identity marker is het misschien niet, maar afwezig
lijkt de religieuze dimensie ook niet. In pelgrimagestudies is die religieuze dimensie al langer
een thema. Dat blijkt al uit de vele reflecties over de enigmatische stelling van de Turners over
de pelgrim en de toerist uit 1978: “A tourist is half a pilgrim, if a pilgrim is half a tourist” 61 en
uit het debat of er pelgrimage bestaat zonder religie. Zie hiervoor de prikkelende stellingname
van Margry met zijn vergelijking of whisky (pelgrimage) zonder alcohol (religie) nog wel
whisky genoemd kan worden.62 Belangrijk is hier natuurlijk de vraag naar wat we precies
willen verstaan onder ‘religie’ en ‘religieus’. Ook hier verwijs ik naar eerdere verkenningen
daarover en herneem mijn standpunt dat een startpunt misschien niet zozeer religie moet
zijn, maar ons omgaan met het sacrale, het heilige. 63 Die omgang, vaak via rituelen en
symbolen, met wat ons ten diepste raakt, wat grote of misschien ultieme waarde voor ons
heeft, dat we apart zetten, omringen met eer en eerbied, dat manifesteert zich in een breed
continuüm. Dat ritueel-sacrale domein kent aan het ene uiterste traditionele vormen van
geïnstitutionaliseerde religie, met dogma’s, voorgeschreven handelingen, rituele experts,
heilige boeken etc. (the religious sacred) en aan het andere uiterste vormen van individuele
spiritualiteit (the spiritual sacred). De verschillende posities van ‘religie/spiritualiteit’ zien we in
de actuele pelgrimages terug.
Daarnaast is er het nu onontkoombare aspect van diversiteit, van gelaagdheid en
complexiteit. Religie is net zomin als spiritualiteit niet los verkrijgbaar. Het manifesteert zich
EADE: ‘The invention of sacred places and rituals’.
V. TURNER & E. TURNER: Image and pilgrimage in Christian culture: An anthropological perspective
(Oxford/New York 1978) 20.
62
P.J. MARGRY: ‘Whiskey and pilgrimage: clearing up communalities’, in Tourism Recreation Research 39,2
(2014) 243-247.
63
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in nieuwe pelgrimspaden met een reeks andere foci zoals toerisme, bewegen, ontmoeting,
natuur, erfgoed, verleden. Tegen die achtergrond worden nieuwe omschrijvingen ingevoerd
als religieus toerisme of toeristisch pelgrimeren.
Dit thema verken ik nu verder via een reeks observaties waarbij steeds een bepaalde invulling
van ‘religie/religieus’ speelt.

Een wisselend beeld
Overzien we in heel algemene zin de situatie van religie en pelgrimeren in Europese landen
dan zie ik een interessant en wisselend beeld. Juist door de rol van religie blijkt pelgrimage in
diverse landen verschillend benaderd en ervaren te worden.
In landen die sterk bepaald zijn door de Reformatie zoals Scandinavische landen en de UK,
maar op een heel andere wijze ook Frankrijk door de sterke scheiding van kerk en staat daar,
is er duidelijk sprake van een renaissance of een rehabilitatie van pelgrimeren. Lang was
pelgrimage daar deel van de oude verbannen religievorm, lees: het katholicisme. Ja, juist
pelgrimages waren bij uitstek een exponent van die oude religie. Pas vrij recent kon
pelgrimeren weer ter sprake komen en in praktijk worden gebracht zonder meteen verbonden
te worden met katholieke rituelen. Nick Mayhew-Smith schetst die ontwikkeling mooi in het
interview. Die onbevangen omgang werd lang voorbereid, met name door de historische
interesse in kathedralen en shrines. Overal werden in Engeland oude shrines heropgericht,
gekoesterd en bezocht. Mayhew-Smith noemt de rouwriten na de dood van Diana in 1997
waaraan heel Engeland samen deelnam als het moment waar je ‘het einde van de Reformatie’
kunt situeren. Pelgrimage kan inmiddels verbonden worden met heilige plaatsen, met shrines
van heiligen, met spirituele beleving van natuur en landschap. Zoals we nog zullen zien spelen
in de UK (en met name in Schotland) en Ierland zoals in Scandinavië oude herontdekte
religieuze elementen een belangrijke rol. Algemeen is er dus het beeld van rehabilitatie die
leidt tot een renaissance: pelgrimage is niet langer ‘obsoleet’ en direct gekoppeld aan roomse
riten. In katholieke landen, maar ook gemengde regio’s als Zwitserland en Duitsland, speelt
nog een ander aspect. Bedevaart en pelgrimage maakten daar lange tijd deel uit van een apart
ritueel repertoire dat werd benoemd als volksreligiositeit of religieuze volkscultuur. In de
context van de Liturgische Beweging en de liturgie veranderingen rond het Tweede Vaticaans
Concilie ontstond er niet alleen in Europa maar ook elders in Azië en Latijns-Amerika een fel
debat over dat repertoire vooral in relatie tot wat werd gezien als het sacramentele
hoofdrepertoire van de kerk. Vooral in de jaren 1970/1980s liepen de gemoederen rond de
waardering van pelgrimages hoog op.64 Enerzijds pleitte men voor sanering van dat paraliturgische soms ronduit ‘heidens’ genoemd repertoire, anderzijds verdedigde voorstanders
pelgrimage als mensen-nabij, bevoorrecht repertoire voor grote groepen in de marge. Hoe
dan ook, in de bredere context van maatschappelijke, religieuze en rituele veranderingen
raakten vanaf de lange jaren 1960s veel regionale kleinere bedevaartsoorden in verval.
64

Zie POST: ‘Onderweg. Tussentijdse notities met betrekking tot bedevaartonderzoek’.
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Als we inzoomen op Nederland en Vlaanderen zien we een interessant beeld juist tegen de
achtergrond van hetgeen we boven schetsten. Luc Herbots laat zijn teleurstelling blijken over
het feit dat pelgrimage in Vlaanderen nog steeds verbonden wordt met de kerk en dat velen
zich er niet mee willen inlaten of afficheren. Hij wordt steeds nog in een bepaald hokje gezet.
Herbots wil met anderen pelgrimage juist inzetten als middel om ook mensen buiten de kerk
te bereiken, maar het label ‘pelgrimage’ blijft wantrouwen oproepen. In Nederland is de
situatie heel anders zoals we in het eerdere nationale project schetsten. Hier zijn we de fase
van wantrouwen en ook van rehabilitatie zoals in de UK en Scandinavië voorbij. Wandelen en
pelgrimeren kruisen elkaar en pelgrimsroutes zoeken onbevangen weer contact met
kerkelijke en religieuze elementen en partners. Kapellen, kerken, kruisen, abdijen en
kloosters, maar ook gebeden en zegeningen worden deel van de pelgrimspaden en
pelgrimswandelingen. Niet dat het daardoor meteen een kerkelijke religieuze onderneming
wordt. Die religieus-kerkelijke aspecten staan zonder enige concurrentie naast andere
aspecten van meer spirituele, toeristische en erfgoed aard.
Aanvankelijk was men in de kerkelijke kring verrast over de plotse belangstelling. Bisschop
Punt van Haarlem/Amsterdam kijkt wat verbaasd op de foto die werd genomen toen hij de
pelgrimsgids van de Drie Bronnen Pelgrimsroute/ Sufi Trail in ontvangst nam waarvoor hij een
aanbeveling schreef, een route die het putje van Heiloo aandoet.65 Het zelfde geldt voor
kloosters en abdijen waar plots door wandelpelgrims op de poort wordt geklopt. Inmiddels is
men die verbazing voorbij een speelt op tal van manieren in op die belangstelling voor kerk en
religie. Er zijn nu abdij- en kloosterroutes, paden rond heiligen. Ik kom op die omslag nog
terug. Hier gaat me om het wisselende beeld in Europa, juist vanwege de rol van religie en
kerk. Oost-Europese landen laat ik nu buiten beschouwing, maar ook daar spelen vermoed ik
religie en kerk een bepalende rol als het gaat om de spirituele dimensie van pelgrimage. In
veel landen zien we ook een renaissance van pelgrimsroutes tegen de achtergrond van een
(her)waardering van kerk en religie. Dat geldt deels ook voor Finland en de Baltische staten.66

Religie en de caminoïsering
Kort koppel ik even terug naar de vorige paragraaf. We signaleerden hoe belangrijk kerkelijke
en religieuze elementen zijn als deel van de camino en gecaminoïseerde routes. Denk aan de
rol van kloosters en abdijen onderweg, kerken en kapellen, wegkruisen, deelname aan missen,
getijden, zegeningen, wierook, contact met paters, priesters en nonnen. Ook hier dringt zich
de vraag naar de identiteit en authenticiteit van de pelgrimage op. Zijn deze elementen
Zie POST: Kruisende wegen, afb. op p. 88: Sedat Çakır van de Sufi Trail/Drie Bronnen Pelgrimsroute
ontmoet bisschop Punt van Haarlem, 12 april 2007 (foto in Pelgrimsgids Sufi Trail/Drie Bronnen
Pelgrimsroute z.j. z.p. p. 14); aanbevelingsbrief Bisschop Punt, d.d. 13 april 2007, afgedrukt in
pelgrimsboekje p. 15.
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and re-Christianization’.
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‘stoffering’? Is het onderdeel van de vererfgoedisering en traditionalisering van de nieuwe
pelgrimspaden? Of kunnen we het ook zien als religionisering en sacralisering van die routes?

Religositeit en spiritualiteit
Naast de behandelde elementen van kerkelijke institutionele religie speelt in nieuw
opgekomen pelgrimspaden vooral de andere kant van ons ritueel-sacrale domein een rol: die
van religiositeit en spiritualiteit. In plaats van kerkelijk-institutioneel verankerd omgaan met
sacraliteit is er nu sprake van meer intuïtieve en individuele beleving van het sacrale. Dit uit
zich in spiritualiteit rond natuur en landschap, maar ook in ervaringen van solidariteit en
gemeenschap. Het lopen zelf is hier een belangrijk medium. Het is als het ware het basisritueel
samen met stilte. Zoals we nog apart zullen uitwerken sluit dit soms aan bij nieuwe
‘syncretische’ religieuze bewegingen waar processen van Keltisering of pre-christelijke
‘heidense’ referenties een rol spelen.

Graag wijs ik op allerlei tendensen om die algemeen spirituele religiositeit (of hoe we het ook
benoemen) wordt ingebed in een kerkelijk-religieuze context, soms zelf via een soort
pelgrimagetheologie. Dat zie ik expliciet bij Mayhew-Smith. Hij ziet in de actuele spirituele
toe-eigeningen van pelgrimage een terugkeer van een oorspronkelijke vorm van pelgrimeren
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en beschrijft dat als het ‘uitgaan naar buiten’, naar de natuur, naar de zee, de bergen67, grotten
en bronnen. De pelgrim is een zwerver, een vreemdeling die in ballingschap gaat. Daar, in de
natuur, worden de sacramenten voltrokken: de doop met het water van de zee, de rivieren en
de bronnen, de eucharistie in het delen van brood onderweg. Daarover ging Mayhew-Smith’s
proefschrift68 en recent publiceerde hij met Sarah Brush Landscape liturgies: een verzameling
liturgieën, zegeningen en gebeden “to celebrate and bless the earth”.69 Het laatste zevende
hoofdstuk bevat een reeks pelgrims-zegeningen en -gebeden. Deze tendens van kerkelijke
toe-eigening van spirituele pelgrimservaringen zien we vooral terug in Ierland en Schotland,
maar ook in de Zweedse pelgrim spiritualiteit zoals blijkt uit de bijdrage van Chemzoë aan het
themanummer van Numen dat vaart onder de veelzeggende titel: ‘In nature’s cathedral’.70
Hiermee raken we aan tal van thema’s die nog aparte behandeling krijgen zoals ‘heidense
pelgrimage’, natuur en landschap, het ecologisch engagement en de pastoraal-missionaire
toe-eigening van pelgrimage. Dat laatste stel ik nu eerst aan de orde.

Pelgrimage als pastorale en missionaire strategie
Zoals ik zojuist via de Nederlandse situatie schetste ontdekt de kerk, en dan vooral op
lokaal/regionaal niveau, de opgekomen belangstelling voor pelgrimeren als een pastorale en
missionaire strategie. Het betreft een drievoudig spoor met interactie en overlap tussen de
sporen. Ten eerste wordt pelgrimeren ingezet als instrument voor geloofsverdieping en
catechese. Voorts als strategie om de vaak verloren gegane relatie met cultuur en
maatschappij te herstellen, om (weer) present en relevant te zijn in de wereld. En als derde is
er een meer men zou kunnen zeggen ideologisch of ook theologisch spoor. Via pelgrimage
wordt een bepaalde religieuze spiritualiteit gepropageerd die men relevant acht voor kerkelijk
leven, theologie en liturgie. We zien dat op wisselende manieren in heel Europa terug. Ik loop
de sporen ervan kort na.
• Ik wees al op de Vlaamse situatie waar Herbots al 20 jaar pelgrimeren propageert en toepast
als pastoraal instrument. In het spoor van de succesvolle pelgrimstochten voor jongeren naar
Assisi vanuit de Franciscaanse beweging (nu: Tau) begon hij in 1991 als diocesaan priester met
het organiseren van pelgrimstochten. Eerst voor jongeren, later voor volwassenen en
gezinnen. Dat konden Assisi-tochten zijn of ook zeven keer per jaar een dagtocht met een
thema. Het is een open aanbod, niets wordt opgelegd, maar toch blijkt de aantrekkingskracht
D. GUNZBURG & B. BRADY (eds.): Space, place and religious landscapes. Living mountains (= Bloomsbury
Studies in material Religion) (London 2022).
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Doctoral thesis Roehampton University, London, 2017: N. MAYHEW-SMITH: Nature rituals of the early
medieval church in Britain Christian cosmology and the conversion of the British landscape from Germanus to
Bede:
https://pure.roehampton.ac.uk/ws/portalfiles/portal/1006248/Mayhew_Smith_Nick_Final_thesis.pdf
69
N. MAYHEW-SMITH with S. BRUSH: Landscape liturgies. Resources to celebrate and bless the earth (London
2021).
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GEMZOË: ‘In nature’s cathedral: Caminoization and cultural critique in Swedish pilgrim spirituality’.
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voor buiten de kerkelijke kader gering, tot grote spijt van Herbots. Heel anders is dat vlak over
de grens in Wittem. Daar creëerde een team vanuit het bedevaartsoord Klooster Wittem een
pelgrimscentrum met een breed aanbod van wandeltochten die een meer of minder
pelgrimage karakter hebben.71 Het betreft grotere en kleinere pelgrims-wandeltochten,
meestal bedoeld voor groepen. De pelgrimages zijn bezinningswandelingen, het gaat om
‘wandelen met een plus’. Er wordt nauw samengewerkt met de Stichting Pelgrimswegen en
Voetpaden. De pelgrimswandelingen waren (we spreken nu over vóór coronatijd) vaak ruim
van te voren volgeboekt.
De in Duitsland werkzame Vlaamse godsdienstpedagoog Bert Roebben verkent in een project
de mogelijkheden die pelgrimeren biedt als catechetisch medium of model voor
godsdienstdidactiek.72
• Ook in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland profileren parochies en parochiekerken zich als
pelgrimscentra van waaruit of waarnaartoe pelgrimswandelingen zijn uitgezet. In Oostenrijk
noem ik als voorbeeld het Pilgerzentrum am Weizberg im Geist von Papst Franziskus.73 Net als in
Wittem gaat het nu niet enkel om geloofsverdieping, maar om kerkelijke presentie in de
samenleving. Interessant is te zien dat het daarbij steeds lijkt te gaan om lokale initiatieven
en niet primair om een kerkelijk centraal geëntameerde strategie. In Duitsland worden
dergelijke initiatieven ook op Landeskirche niveau opgepakt. Zo beheert de Evangelische
Landeskirche in Württemberg afdeling Kirche in Freizeit und Tourismus de portal. Pilgern.de.74

Zie POST: Kruisende wegen, sub 5.2.
Vgl. B. ROEBBEN, K. WELLING & L. WIEMER: ‘Schritte in Richtung einer Pilgerdidaktik? Vorstellung
der Forschungsergebnisse des SpiRiTex-Projekts 2018 in Belgien’, in Theo-Web. Zeitschrift für
Religionspädagogik 18,2 (2019) 113-125; B. ROEBBEN: ‘Sacred spaces, rituals and texts in European teacher
education. The rationale behind the SpiRiTex-Project’, in Greek Journal of Religious Education 1,1 (2018)
9-22.
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https://www.youtube.com/channel/UCJ5OTwBGMcrl1XJRKKiNPUA (gezien jan. 2022).
https://www.pilgern.de/ (gezien jan. 2022).
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Screenshot homepage Pilgerportal pilgern.de (gezien jan 2022)

Met vrijwilligers worden veel parochiekerken omgevormd tot een pleisterplaats, waar gegeten
gedronken kan worden, soms ook overnacht, en waar ook een open aanbod is van muziek,
bezinning en gebed. Een volgende stap die je hierbij vaak ziet is dat lokale kerken, ook
oecumenisch, met elkaar worden verbonden en dat er aldus een web van pelgrimscentra
ontstaat die een route vormen. In ons land is het initiatief van Wegen met Zegen in de OverBetuwe (geopend febr. 2022) daarvan een voorbeeld, een route die als motto heeft:
‘Spiritualiteit, cultuur en natuur’.75

75

Zie https://wegenmetzegen.nl/ (gezien jan. 2022).
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Screenshot homepage pelgrimsroute Wegen met zegen (https://wegenmetzegen.nl/ gezien jan 2022)

Die opgekomen interesse voor kerkelijk-religieuze onderwerpen (denk aan heiligen), plaatsen
en gebouwen brengt ook in heel Europa kloosters en abdijen ertoe de deuren open te zetten
voor pelgrims en wandelaars. Aldus ontstaan er overal speciale kloosterroutes.
In de UK spreekt men wel van ‘fresh expression’ of van ‘bridging’: kerk en evangelie zoeken
naar nieuwe ‘frisse’, manieren om aan te sluiten bij wat er in de samenleving gebeurt. Kerken
zijn vanuit die optiek partner in organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van
wandel- en pelgrimspaden zoals de BPT. Meestal spelen er natuurlijk meer aspecten een rol
bij dat slaan van een brug vanuit de kerk naar de maatschappij. Er is vaak een relatie met de
zorg om leeggelopen landelijke gebieden, gezondheid, toerisme en economie, of
monumentenzorg. Vooral dat laatste wordt de laatste tijd opgepakt in Europa. Door opname
van kerken, kapellen en kloosters en abdijen in een wandel/pelgrimage route is er weer
aanloop, kan het gebouw worden opengehouden en zijn er inkomsten. Soms worden gesloten
en afgestoten kerken weer opgekocht en opengesteld zoals het geval van de St. Aidan’s Church
in Morebattle in Schotland.76 De kerk uit 1866 werd in de jaren 1960s gesloten en in 2010 weer
opengesteld als halte op de wandel en pelgrimsroute van St. Cuthbert’s Way. De kerk werd
gesplitst: de ene helft werd een open liturgisch podium, de andere werd als coffee shop/stop voor
wandelaars en pelgrims ingericht. Veel kerken worden zo weer gebruikt (belangrijk als je
denkt aan de bekende leus in monumentenzorgland: If you don’t use it, you will loose it) en de
kerk speelt weer een rol in de lokale gemeenschap met vrijwilligers en de plek is aantrekkelijk
voor mensen die niet geïnteresseerd zijn in institutioneel kerkelijk aanbod en engagement.

Zie BOWMAN: ‘“Rehabilitating” pilgrimage in Scotland: Heritage, Protestant pilgrimage, and
Caledonian caminos’, 465s.
76
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Soms is er ook bij deze kerkelijk-religieuze betrokkenheid bij pelgrimeren sprake van een in
eerste instantie louter particulier initiatief. Een treffend voorbeeld is de Ökumenischer
Pilgerweg ook wel de Via Regia genoemd, een traject in het oostelijke sterk geseculariseerde
deel van Duitsland van ca. 470 km van Görlitz naar Vacha door Sachsen, Sachsen-Anhalt en
Thüringen.77

Screenshot homepage van Der Ökumenische Pilgerweg (https://www.oekumenischer-pilgerweg.de/
(gezien jan. 2022))

De route werd in ongekend korte tijd ontwikkeld door Esther Zeiher, een student
godsdienstpedagogiek die op een reis naar Spanje de camino ontdekt en een Wanderjahr
inboekte waarin ze lopend rondtrekt en ervaringen en indrukken opdeed. Op basis daarvan
maakte ze de route, ze schreef een gids, vergaarde fondsen en zette met de hulp van
vrijwilligers de route met bordjes (met een gele schelp) uit. De route werd in 2003 geopend.
Zoals al opgemerkt is de kerk als instituut in veel protestantse landen en regio’s vaak ook
direct betrokken bij de ontwikkeling en in stand houding van wandel- en pelgrimspaden. Dat
zie ik de UK maar ook in Noorwegen en Zweden. In Noorwegen is er een sterke alliantie van
kerk en staat bij pelgrimsroutes waarbij de staat het initiatief lijkt te hebben. In Zweden is de
rol van de kerk sterker vermoed ik. Al vanaf 1997 stichtte de Kerk van Zweden (Svenska kyrkan,
de Zweedse staatskerk tot 2000) pelgrimscentra en organiseert de kerk pelgrimswandelingen.
• In Zweden zien we ook het derde spoor dat ik onderscheidde: het meer theoretisch
ideologische. In Zweden werd en wordt de pelgrimagecultuur sterk gestimuleerd door
77

https://www.oekumenischer-pilgerweg.de/ (gezien jan. 2022).
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dominee Hans-Erik Lindström die met lezingen, publicaties en cursussen een visie op en
vanuit pelgrimeren uitdraagt.78 Hij presenteert daarbij zeven sleutelwoorden die die visie
samenvat: vrijheid, eenvoud, stilte, luchthartigheid, traagheid, spiritualiteit en delen. Hij
verbindt hieraan ook een bepaalde praktijk van pelgrimeren en wandelen met als
basiselementen: lopen, pauzeren, bidden en samen eten.
Dat uitdragen van een bepaalde ideologie of spiritualiteit richt zich ook intern naar de kerk
toe door een sterk natuurgerichte spiritualiteit en theologie in Ierland, Schotland en Wales.
Ik haalde de natuur- en landschapspiritualiteit al via Nick Mayhew-Smith aan. Terwijl hij heel
UK afreisde voor zijn heilige plaatsen project werkte hij tegelijkertijd aan een dissertatie over
natuurriten in de vroegmiddeleeuwse kerk en gaf hij, zoals al aangehaald, voorbeelden van
natuurliturgieën uit. Vaak onder de noemer van ‘Keltisch’ religieus-kerkelijk erfgoed wordt
gewezen op een bepaalde christelijke spiritualiteit die meer intuïtief, meer embodied, meer
‘natuurlijk’ en ‘puur’ zou zijn. Daarbinnen is er een grote rol voor natuur en landschap, voor
bomen, grotten, bergen, bronnen, flora en fauna. Denk hier ook aan de aantrekkingskracht,
kerkelijk internationaal, van Iona als een plaats van spirituele en geestelijke vernieuwing. Ook
krijgen heiligen in deze vernieuwende spiritualiteit een grote rol als vertegenwoordigers en
uitvoerders van die spirituele omgang met natuur. Veel heiligen zijn heremieten, asceten,
monniken die eenzaamheid in afgelegen gebieden zoeken.
De Church of Scotland deed uitgebreide theologische uitspraken over de rehabilitatie van
pelgrimeren als spirituele en kerkelijke praktijk met als centrale thema’s: het lopen als
spiritueel pad, de rol van natuur en landschap, en gastvrijheid.79
Deze spiritualiteit raakt wat we straks onder het label van ‘paganisme’ en ‘heidens
pelgrimeren’ zullen bespreken, maar daar ligt het volle accent op het pre-christelijke karakter
en wordt juist voorbij gegaan aan de christianisering. Pelgrimage is daar niet langer primair
verbonden met lopen en de route, maar met de heilige plaats.

Pelgrimeren met een missie
Een laatste kerkelijk-religieuze vorm van pelgrimeren heeft een directe band met wat we als
Camino Academie eerder aan de orde stelden als de tendens om te lopen ‘met een missie’ en
met wat onder nog aan de orde zal komen onder het kopje van ‘pelgrim activisme’. Pelgrimage
wordt in kerkelijke contexten ook ingezet als instrument om een bepaalde missie, een bepaald
doel onder de aandacht te brengen. Een voorbeeld daarvan dat we al langer tegenkomen is het
zich inzetten voor interreligieuze dialoog, en dan met name een vreedzame dialoog met de
islam. Prof. Louis Massignon (1883-1962) creëerde daartoe een pelgrimage in Bretagne om
L. GEMZOË: ‘In nature’s cathedral: Caminoization and cultural critique in Swedish pilgrim
spirituality’, 499-503; alle publicaties van Hans-Erik Lindström die ik traceerde zijn in het Zweeds. Vgl.
R. JENSEN: Weit offene Augen. Pilgern gestern und heute (Göttingen 2018).
79
Zie citaten in BOWMAN: ‘“Rehabilitating” pilgrimage in Scotland: Heritage, Protestant pilgrimage,
and Caledonian caminos’, 468s.
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christenen en moslims met elkaar samen te brengen via het pelgrimageritueel (formeel een
Bretonse pardon).80 Vanaf 1954 (de beginperiode van het Frans-Algerijnse conflict) pelgrimeert
men naar de kapel van de Zeven Slapers (Pardon de Sept Saints) bij het dorpje Vieux-Marché.81
Ook nu zijn er verschillende van dat soort interreligieuze initiatieven via
pelgrimswandelingen. Moslims lopen naar Lourdes, of er zijn tochten die ‘de geest van
Córdoba’ (het in de periode van de 8e tot de 10e eeuw in harmonie samenleven van moslims,
joden en christenen in een groot kalifaat met Córdoba als politieke en cultureel centrum)
levend willen houden door vorig jaar te lopen van Cannes naar Nice, plaatsen gekozen tegen
de achtergrond van recente terroristische aanslagen. Pelgrimage komt hier te staan in de
traditie van sharing en interriting.82 Er zijn ook kerkelijk-religieuze geïnspireerde
pelgrimswandelingen om solidariteit en protest tot expressie te brengen met betrekking tot
migranten of het milieu. Straks wordt dit pelgrim activisme kort apart besproken.

Met deze twee grote thema’s, caminoïsering en de religieuze dimensie van de actuele
pelgrimage in Europa, besprak ik allerlei thema’s en sub-thema’s die ook apart behandeld
hadden kunnen worden. Nu volgen in aanvulling daarop een zestal onderwerpen die ik apart
wil belichten: bedevaart en pelgrimage en bestemming en weg, in aansluiting op de interesse
in natuur en landschap het paganisme en heidens pelgrimeren, de initiators van
pelgrimspaden, wat ik kort vat onder de noemer van ‘web’ en het al genoemde pelgrim
activisme. Als afsluiting probeer ik kort bij wijze van synthese de actuele pelgrimage te
typeren.

Over Massignon: M. PÉNICAUD: Louis Massignon. Le ‘catholique’ musulman’ (Montrouge 2020); D. BUCK
(ed.): Louis Massignon: A pioneer of interfaith dialogue (Clifton NJ 2017); M.L. GUDE: Louis Massignon – The
crucible of compassion (Notre Dame IN 1996).
81
Over de Bretonse pelgrimage van de Zeven Slapers: M. PÉNICAUD: Manoël Pénicaud, Le réveil des Sept
Dormants. Un pèlerinage islamo-chrétien en Bretagne (Paris 2014).
82
Vgl. L. SPARKS: Ambiguous spaces: A contextualization of shared pilgrimage in Ephesus (= diss. Tilburg
University, Tilburg 2011).
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5. Van bedevaart naar pelgrimage, over de plaats en de weg
Door de caminoïsering lijkt er overal in Europa een verschuiving van bedevaart naar
pelgrimage te hebben plaats gevonden of nog plaats te vinden. In Nederland en Duitsland kan
die omslag onder andere betrapt worden door de terminologie (bedevaart, pelgrimage;
Wallfahrt, Pilgerfahrt), maar ook elders wijst veel erop dat het format van pelgrimage waarbij de
weg, de tocht of reis de bestemming, het doel, de heilige plaats domineert. Nieuwe
pelgrimageroutes zijn vóór alles wegen, paden, ways en is de pelgrimservaring vóór alles een
reis- en wandelervaring. We werkten dat al uit bij de caminoïsering (halteplaatsen,
bewegwijzering, certificaten, paspoort, rol bewegen over langere afstand etc.).
In ons land zijn recente ontwikkelingen rond traditionele Nederlandse bedevaartorganisaties
in dat opzicht veelzeggend. Niet alleen in tijden van corona, maar al eerder rond 2015/6
kwamen grote organisaties die traditioneel bedevaarten naar Lourdes, en ook andere
katholieke bedevaartsoorden, organiseerden in problemen. De Stichting Organisatie Limburgse
Bedevaarten (OLB) en de Stichting Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken (NLZ) die bijna 100
jaar reizen naar Lourdes organiseerden vormden zich om tot Het Huis voor de Pelgrim in
Maastricht met een duidelijk op de camino-schelp geïnspireerd logo.83

Screenshot Huis voor de Pelgrim (https://huisvoordepelgrim.nl/ (gezien jan. 2022))

Het Huis werkt samen met de De Wandelmaat, voluit Stichting Pelgrimsgemeenschap De
Wandelmaat, die meerdaagse wandelingen rond en langs kloosters aanbiedt voor kleine
groepen onder begeleiding van een gids. In het aanbod zit ook ‘Pelgrimeren langs
83
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bedevaartplaatsen’, bijvoorbeeld een route van Wittem naar Banneux. Het Huis heeft naast
Lourdes een veel breder aanbod waaronder natuurlijk Santiago de Compostela.
Samenwerking van Het Huis met de andere grote Lourdesbedevaartaanbieder, actief vanaf
1883, de Vereniging Nationale Bedevaarten (VNB) in Den Bosch (vanaf 2019 Tilburg) is, zo heb ik
begrepen, mislukt en die organisatie is gestopt.
Ook beschreven we boven al hoe bedevaartoorden zelf deel worden van het pelgrimage format
waar de weg centraal staat. Naast het zojuist aangehaalde pelgrimeren langs
bedevaartplaatsen loopt men naar Lourdes en zijn er pelgrimsroutes uitgezet naar
Scherpenheuvel, Banneux en Beauraing. Ook noemen bedevaartgangers zich in heel Europa
nu graag pelgrims.
In algemene zin durf ik de stelling aan dat de huidige pelgrimage-dynamiek in Europa
gekenschetst kan worden als een ontwikkeling van bedevaart naar pelgrimage. Hoewel de
traditionele katholieke bedevaartsoorden als Lourdes, Fátima etc. vitaal zijn is in het nieuwe
millennium mede door de caminoïsering het format van de pelgrimage dominant met de weg
en de tocht van de pelgrim als focus. Bedevaart staat voor het pelgrimagemodel waar de
rituele/devotionele focus op de heilige plaats ligt. Pelgrimage staat voor het model waar de
rituele focus op de weg en de tocht ligt.

Kanttekeningen
Van bedevaart dus naar pelgrimage is de stelling. Maar daarbij horen dan wel voor mij enkele
belangrijke kanttekeningen. In de interviews beluister ik die ook bij Eade, Mayhew-Smith,
Eberhart en Pénicaud. Zij geven allen aan dat die omslag naar het accent op de weg en de tocht
de rol van de plaats niet uit het zicht mag brengen.84
Hoewel ik dus in algemene zin de stelling van de beweging naar pelgrimage onderschrijf
relativeer ik tegelijkertijd het massieve antithetische profiel van die pelgrimage-tendens met
aspecten als: niet doel maar weg, niet collectief maar individueel, niet traditioneel religieus
maar spiritueel.
Daarom deze kanttekeningen:
• Allereerst is het een misvatting de tegenstelling zo scherp te maken dat bij de traditionele
bedevaart de reis erheen geheel onbelangrijk zou zijn. Quod non. Ook bij de traditionele
bedevaart, of dat nu in de eigen regio of ver(der) weg is, is de reis erheen en terug onderdeel
van het gehele ritueel van de bedevaart. Doorgaans gaat het om groepsgebeurtenissen. Het
vertrek en afscheid van thuis krijgen vaak een rituele markering (net als bij de pelgrimstocht).
Voor de reis, per bus, vliegtuig, vroeger ook trein, zijn rituele momenten voorzien zoals samen
bidden en zingen. Vanouds zijn er daarvoor gidsjes met liederen en gebeden in omloop,
Klassiek over pelgrimage, reis en heilige plaats: V. TURNER: ‘The centre our there: pilgrim’s goal’, in
History of Religions 12,3 (1973) 191-230; vgl. D. BROWN: God and the enchantment of place. Reclaiming human
experience (Oxford 2006): ‘Journey and goal in pilgrimage, and the transformation of place’, 214-244.
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tegenwoordig vaak een uitgebreide reismap met zowel praktische gegevens als materiaal voor
bezinning op de reis heen en terug. De bestemming mag dan centraal staan, de reis heen en
terug maakt integraal deel uit van de bedevaart en wordt net als het verblijf op de heilige plaats
ritueel en devotioneel gemarkeerd. Ook de terugkeer en de aankomst thuis maakt daarvan
dus deel uit. Mijn inaugurele rede in 1995 over ritueel landschap en liturgie-buiten opende ik
met een groot schilderij van Nico Jungmann (1872-1935) uit ca. 1899 in het Zuiderzeemuseum
te Enkhuizen waarop te zien is hoe Volendammers terugkeren van een bedevaart naar
Kevelaer.85 In processie met kaarsen en lampionnen trekken ze in de avond op naar de
parochiekerk voor de liturgische afsluiting van de bedevaart.

N. Jungmann: Volendammers na terugkeer van de Kevelaerprocessie; schildering op houten paneel, 1899;
collectie
Zuiderzeemuseum
Enkhuizen
(foto
via
https://data.collectienederland.nl/page/aggregation/zuiderzeemuseum/021740 (febr. 2022))

Herbots wijst er overigens op hoe veel hedendaagse pelgrims zoals camino-gangers de
terugreis doorgaans negeren. Hij spreekt van een ‘halve pelgrimage’. Dat doen traditionele
bedevaartgangers vaak dus beter….
Wel moet ik hieraan toevoegen dat dit beeld van de ‘integrale’ rituele bedevaart onder druk
staat door de afname van de groepsreis ten koste van de individuele reis met eigen vervoer.
Maar niettemin geldt het zojuist geschetste beeld nog grotendeels voor groepsbedevaarten
naar Lourdes, Banneux, Beauraing e.d.
• Verder is ook de bedevaartplaats zelf niet een massief geconcentreerd punt van bestemming.
De bestemming is ritueel uiteengelegd over tal van plekken. Naast de centrale heilige plek, in
Lourdes de grot, zijn er allerlei punten waarop de aandacht zich richt en verplaatst men zich,
trekt men rond. Vaste onderdelen zijn een route voor een processie, vaak in een processiepark,
een kruisweg die groepsgewijs of individueel gelopen kan worden, bezoek aan presentaties
van het leven van de heilige met bijvoorbeeld een diorama, een museum, resten die het leven
P. POST: Ritueel landschap: over liturgie-buiten. Processie, pausbezoek, danken voor de oogst, plotselinge dood
(= Liturgie in perspectief 5) (Hilversum 1995) (= sterk vermeerderde versie inaugurele rede
Theologische
Faculteit
Tilburg)
7s.
afb.
1;
vgl.
https://data.collectienederland.nl/page/aggregation/zuiderzeemuseum/021740 (gezien febr. 2022).
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van de heilige oproepen (zoals een geboortehuis). Op de bedevaartbestemming is met andere
woorden volop beweging, tocht, weg, gaan en komen.
• Een derde kanttekening richt zich op de pelgrimage. De weg mag dan centraal staan, de
pelgrimage ook in zijn actuele gecaminoïseerde vorm bestaat niet zonder plekken, heilige
plekken. Nog steeds is er dus een bestemming, of nu ook: bestemmingen (meervoud). Dat
geldt ook voor de opkomende vorm van een loop: op een lus of rondje worden er onderweg
plekken aangedaan die de tocht maken tot een ‘wandeling met een plus’, a route with intent. De
eerder besproken gidsen van Bodan en Mayhew-Smith laten dat samenspel van weg en plek
mooi zien. Bij Bodan is er bij alle pelgrimsroutes steeds de opgave van heilige plaatsen en bij
Mayhew-Smith de opgave van de pelgrimsroutes.
• Als vierde element is er het interessante gegeven dat onderzoekers erop wijzen hoe in de
opgekomen pelgrimspaden de weg ook plaats is. Die dynamische plaatsopvatting kon er in
1993 toe leiden dat de camino als eerste ‘serial site’ op de UNESCO lijst van World Heritage Sites
kon komen. Maar er is meer dan het voorbij gaan aan een statische visie op erfgoed als enkel
objecten en monumenten. De weg wordt ‘dramatic space’, een plaats voor ontmoetingen,
ervaringen, verhalen.86 Vooral door de verbinding met bijzondere plekken onderweg wordt de
weg zelf een bijzondere ruimte en wordt de tegenstelling plek/weg gerelativeerd. Dat blijkt
ook als die reis wordt benoemd als heterotopie. Pénicaud wijst daarop in het interview. Met dit
aan Foucault ontleende concept wordt opgeroepen dat zowel de heilige plek als de
pelgrimstocht een ruimte, een plek is van een andere orde, other space, waar utopieën
neerslaan, letterlijk een plaats vinden.87 Bij pelgrimeren gaat het dan om gastvrijheid, samen
optrekken, verzoening.
• Naast de tegenstelling bestemming/doel versus reis/weg zou de omslag naar pelgrimage het
zwaartepunt in plaats van op het collectief op het individu leggen. Bedevaart is vóór alles van
begin tot eind een groepsgebeuren, terwijl de moderne pelgrimage primair een individuele
onderneming zou zijn. Herman Vuijsje ziet die omslag van groep naar individu ook binnen
de ontwikkeling van de camino. Hij ziet de individualisering van de pelgrimage als dé grote
actuele ontwikkeling van pelgrimeren. Een klein citaat:
“Kort nadat de babyboomgeneratie deze weg van zelfontplooiing en
individuele vrijheid was ingeslagen, begon de herleving van de Santiagopelgrimage, die sindsdien een exponentiële groei laat zien. Een toevallige
samenloop? O is er een verband? Als ik over die vraag nadenk, is er één beeld
dat me steeds voor ogen schiet. Dat is het uitzicht vanuit mijn hotelkamer aan
de Rúa dos Concheiros, waar ik in 2017 een paar dagen logeerde. Langs deze
‘Schelpverkopersstraat’ lopen de pelgrims sinds jaar en dag Santiago binnen.
Eén overweldigend verschil met mijn eigen pelgrimage, een kleine dertig jaar
M. BOWMAN, D. JOHANNSEN & A. OHRVIK: ‘Reframing pilgrimage in Northern Europe: Introduction
to the special issue’, 442.
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tevoren, was daarbij onmiskenbaar. Altijd trokken pelgrims groepsgewijs naar
Compostela; nu komt daar razendsnel verandering in. Was ik in 1989, lopend
in mijn eentje, nog een uitzondering, nu zag ik bijna de helft van de pelgrims
alleen voortstappen. Het leken wel meeuwen op een dak, die een bepaalde
afstand tot elkaar in acht nemen, waarvan de spanwijdte afhangt van het aantal
vogels.”88
Ook hier geldt voor mij dat er op de hedendaagse pelgrimspaden onmiskenbaar sprake is van
een individualiseringsslag. Maar ook hier is, net als bij doel/weg, de tegenstelling niet zo
massief als wel gedacht. Het beeld van de van begin tot eind strak collectief georganiseerde
bedevaart is mijns inziens vooral verbonden met een bepaald tijdvak van katholieke cultuur,
de periode van ca. 1850-1950. De groepsbedevaart was toen geïntegreerd in een cultureelsociale context waar collectiviteit en groepscultuur alle rituele repertoires bepaalden. In de
verzuilde Nederlandse context was er ronduit sprake van een getto-cultuur die dan ook in voor
velen verrassend snel tempo ineenstortte toen in de zestiger jaren de door Vuijsje genoemde
zelfontplooiing en individuele vrijheid door mensen werd ontdekt en opgeëist. Daar ligt de
primaire achtergrond van ‘het plotse sterven van het christendom’ in ons land (maar beslist
niet daar alleen in Europa) en van de terugloop van katholieke groepsbedevaarten en
marginalisering van ‘nationale’ bedevaartplaatsen als Wittem, Heiloo, Dokkum etc. Maar de
individuele pelgrim, alleen voortstappend, is niet exclusief gekoppeld aan hedendaagse
pelgrimsroutes. Die was er vroeger ook. In het vroege christendom, in de middeleeuwen. Wel
trok hij vaak in groepen vanwege praktische omstandigheden waarvan veiligheid een
hoofdfactor was. In de pelgrimstraditie in Ierland en de UK is juist een sterke individuele
grondlijn aanwezig in de pelgrimstraditie.
En ook: op vele genoemde hedendaagse pelgrimsroutes wordt onmiskenbaar naast inderdaad
die individualiteit collectiviteit gezocht. Ontmoeting met anderen is een belangrijk element
van gecaminoïseerde routes en veel routes worden juist als groep gelopen en georganiseerd.
Verschillende pelgrimspaden in Nederland die we onderzochten zijn bedoeld als
groepsonderneming (denk aan Peerkepad, camini’s vanuit Huissen, maar ook vaak de Walk of
Wisdom en het Gelukkigerwijspad) en vele routes van de BPT worden aangeboden als
groepsevenement zoals de Avebury Walk die John Eade beschreef.89 Zo scherp is de
tegenstelling groep/individu dus niet. Wel ligt momenteel het initiatief van een pelgrimage ten
volle bij het individu.
• Voorts is er bij de tegenstelling van bedevaart/pelgrimage en plaats/weg de rol van heiligen
en dat sluit aan bij wat ik zojuist zei over de route als plaats. Ook daar zie ik eerder
overeenkomst tussen bedevaart en pelgrimage dan onderscheid. Bedevaarten zijn net als
pelgrimages traditioneel georiënteerd op en rond een heilige. Zoals uit pelgrimsgidsen en
hagiografieën blijkt bieden die heiligen een narratief kader aan de tocht en de plaats. Bij
H. VUIJSJE: ‘Ware vrijheid. Ruimte voor individuele overpeinzing en persoonlijke rekenschap’, in
Jacobsstaf 132 (2021) 8-9, hier 9.
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nieuwe pelgrimspaden zie ik de laatste jaren ook steeds meer in Europa de verbinding met
heiligen. In menig opzicht krijgen die heiligen in een nieuwe setting die rol van narratief
kader. Het zijn wel niet langer de middelaars van heil en heling, waarop de riten zich richten
en wier relieken worden gezocht, getoond en aangeraakt, maar het vertelde verhaal is
gebleven. Heiligen zijn nu vaak het thema, het verbindend verhaal bij een route. Ik zie het als
deel van de ontwikkeling dat lange afstand routes gethematiseerd worden. In plaats van een
nummer, GR5 of LAW7, komt er steeds vaker vanaf eind vorige eeuw een motto, een
themastelling. Vaak onderstreept het thema de heritagization en traditionalization van de
betreffende route. Denk aan routes met Bach, Luther, Karel de Grote (Camino di Carlo
Magno!90) of Garibaldi als thema.

Screenshot homepage Camino di Carlo Magno (https://www.camminodicarlomagno.it/ (gezien febr.
2022)

Aldus zijn er paden genoemd naar Clara, Ludger, Martinus, Ignatius, Peerke (Donders),
Michael, Franciscus, Saint-Gilles, en natuurlijk Olav en Jacobus. Die heiligen geven de
pelgrimsweg een verhaal en via dat een vooral historisch kader. Soms wordt met die heilige
en zijn levensverhaal een bepaald karakter aan een route gegeven. Franciscus staat voor
eenvoud en respect voor de natuur, Peerke Donders (zalig, (nog) niet heilig) voor compassie.
Olav roept in Noorwegen nationale identiteit op.91

Vgl. https://www.camminodicarlomagno.it/ (gezien febr. 2022).
Vgl. M. GRAU: Pilgrimage, landscape, and identity. Reconstructing sacred geographies in Norway (= Oxford
Ritual Studies) (Oxford/New York 2021).
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91

48

Screenshot visitnorway (Engelse versie) homepage St. Olav Ways ( https://pilegrimsleden.no/en/ (gezien febr.
2022))

In Ierland en Engeland, maar ook wel in Bretagne, zijn pelgrimsroutes vaak als een
gebedssnoer met heiligen en plaatsen als kralen. Heiligen uit een ver verleden komen
onderweg in verhalen tot leven. Verhalen die vaak verbonden zijn met elementen uit het
landschap, bronnen, bomen, dieren, bergen. De gids van Britse pelgrimsplekken staat vol van
dergelijke rozenkransen met dat soort van heiligenverhalen. Neem bijvoorbeeld in die gids
Northern England. Daar lopen achtereenvolgens: St. Cuthbert’s Way, St. Wilfrid’s Way, de
Northern Saints Way, St. Oswald’s Way, St. Bega’s Way, St. Alkelda’s Way, St. Hilda’s Way,
The Way of St. Hild, The Paulinus Way en The Whitby Way. Ik citeer nu enkele regels uit de
gids van de beschrijving van St. Hilda’s Way:
“She [St Hilda] trained five male bishops, and it is said that seabirds in Whitby still
dip their wings in honour of her, and her logo, the ‘Hildoceras’ ammonite, came
about because her holy presence was famed for turning snakes into stone. You
begin at a holy spring discovered by St Hilda in Hinderwell and end at the sea at
Whitby.”92
• In een één na laatste kanttekening verwijs ik kort naar het fenomeen van cyberpelgrimage
dat ik niet apart behandel in dit onderzoeksverslag (maar natuurlijk wel behoort tot het
algemene domein van dynamiek van actuele pelgrimage in Europa). In online pelgrimage of
bedevaart wordt de hele kwestie van een dichotomie tussen plaats en reis overstegen. Zoals in
de in het BRIC-19 project onderzochte Magdala experience blijkt gaat het bij online pelgrimage
92

MAYHEW-SMITH & HAYWARD: Britain’s pilgrim places, 367.
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om meer dan de transfer van pelgrimsactiviteiten naar een online context. De ervaring van
ruimte en tijd van zowel de reis als de plaats moet virtueel opgeroepen worden. Dat gebeurt,
zo oppert BRIC-19 onderzoekster Eleanor O’Keeffe, door ‘eventization’, het sterk aanzetten
van het event karakter om online reiservaringen op te roepen.93
• Als laatste kanttekening wijs ik op een fenomeen waar reis en doel/plaats samenvallen: het
labyrint en doolhof. Er is een lange traditie in de relatie van pelgrimage en labyrint. En ook bij
nieuwe pelgrimsroutes spelen vaak labyrinten (oud of nieuw gemaakt) een belangrijke rol.
Labyrinten bieden een middel tot een geestelijke pelgrimstocht (‘een meditatief parcours’),
maar zijn zelf ook een heilige plaats, een geladen plek. Labyrinten omvatten het hele palet van
metafoor voor de levensweg tot esoterische symboliek en zijn vaak omgeven met riten en
mythen. In een eerdere publicatie legde ik bij labyrint het accent op de dimensie van de
geestelijke pelgrimage, nu benadruk toch vooral het samenspel van de dynamiek en de tocht
die samenvalt met een concreet afgebakende en vormgegeven plek.94 Beroemd en voor velen
een apart reisdoel is het labyrint in de kathedraal van Chartres (die op de omslag van de
Europese gids van Bodan prijkt), maar ook dichterbij is er een mooi labyrint (19 e eeuw) met
Jeruzalem als centrum en reisdoel in het Bergportaal van de Sint-Servaas in Maastricht.

Labyrint, Bergportaal Sint-Servaas Maastricht, 19e eeuw (foto: wikimedia commons)

E. O’KEEFFE: ‘Virtual pilgrimage – a view from the UK’, 58-62.
P. POST & S. VAN DER BEEK: Doing ritual criticism in a network society. Online and offline explorations into
pilgrimage and sacred place (= Liturgia condenda 29) (Leuven etc. 2016) 92-94 met litt.; vgl. BROWN: God
and the enchantment of place, 225-234.
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6. ‘Heidense’ pelgrimages
In het interview met Pénicaud bracht ik de invloed van het (neo)paganisme op de pelgrimage
ter sprake. Hoewel misschien in het gehele pelgrimagedomein marginaal achtte hij die
alternatieve vormen van pelgrimeren belangrijk omdat wat in de marge gebeurt iets zegt over
het centrum. Ik kon destijds niet meer doorvragen naar wat hij daar precies mee bedoelde,
maar ik vermoed dat hij duidt op het kritische en alternatieve karakter van ‘pagan pilgrimage’.
Hij verwijst naar de fascinerende studie van Anna Fedele naar de cultus van Maria Magdalena
in Frankrijk95, naar allerlei sjamanen festivals en naar druïden die het al genoemde Zeven
Slapers pelgrimsoord in Bretagne bezoeken.
Ook in Scandinavië, UK en Ierland zijn alternatieve ‘heidense’ pelgrimsrituelen in opkomst
met steeds eigen lokale verwijzingen naar een pre-christelijk verleden. Fedele onderzocht via
de Maria Magdalena case studie in Zuid-Frankrijk hoe pelgrims uit diverse landen bestaande
katholieke heilige plaatsen, figuren en symbolen in het kader een internationale
neopaganistische beweging interpreteren en toe-eigenen. Ik miste een verwijzing naar deze
pelgrimages en de studie van Fedele in de publicatie bij de overigens prachtige tentoonstelling
over Maria Magdalena in het Museum Catharijneconvent te Utrecht in 2021.96
Een andere belangrijke auteur op het gebied van pagan pilgrimage is de in Cork werkzame
Jenny Butler.97 Zij onderzoekt vooral de ‘celticization’ van actuele pelgrimages in Ierland en
laat in haar publicaties zien welke de eigen kritische accenten van die nieuwe religieuze
beweging zijn. Keltisering is het reactiveren van het Keltische verleden door ter plekke (!) je te
verhouden en te verstaan met (engaging with) met ‘re-storied sites’. Het land, het landschap, de
plekken in de natuur spelen daarbij een actieve en dynamische rol. De term ‘pelgrimage’ wordt
vaak vermeden en men spreekt liever van ‘sacred journeys’, dit omdat pelgrimage te zeer een
christelijke connotatie heeft. Heidense pelgrimages bezoeken vaak de zelfde plekken die
katholieke pelgrimages aandoen en ook is er een zekere overlap daarmee in rituele praktijken.
Maar er is daarbij sprake van een reframing en re-storying van het sacrale landschap, van
bronnen, bomen, rivieren, stenen en rotsen. Die plekken worden als het ware teruggevorderd
en verbonden met zowel persoonlijke verhalen en ervaringen als verhalen en symbolen uit de
Keltische traditie. Centraal daarbij staan de referenties naar de pre-christelijke heidense
wortels. Voorouders spelen een belangrijke rol net als feeën en elven, energiestromen die
verbonden zijn met Moeder Aarde. Deze celticization kan beschouwd worden als een NRM, een
new religious movement met een eigen spiritualiteit, kosmologie en eigen repertoire van jaar- en
levensfeesten en -riten.

A. FEDELE: Looking for Mary Magdalene: Alternative pilgrimage and ritual creativity at Catholic shrines in
France (= Oxford Ritual Studies) (Oxford/New York 2013).
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Zowel Fedele als Butler benadrukken het kritische en counter-karakter van deze heidense
pelgrimages. In tegensteling tot de caminoïsering staat de plaats en het sacrale landschap
centraal. De reis is ook belangrijk als sacrale tocht maar kan ook geestelijk plaatsvinden als
imagnitive journey via trance en meditatie. De heilige plaats, de bestaande christelijke tradities
van verhalen en rituelen worden hertaald. Ze worden ontdaan van de dominantie van de
christelijke traditie en van de vererfgoedisering. Butler spreekt van counter heritagization. Het
gaat om het eigen ‘oorspronkelijke’ verhaal, het sacrale landschap wordt verbonden met
gerevitaliseerde legenden, goden, geesten.
Interessant is dat Butler hierbij refereert aan het werk van de Amerikaanse
religiewetenschapper Tom Tweed die op basis van onderzoek naar religieuze volkscultuur van
migranten in de USA een visie op religie ontwikkelt die uitgaat van religie als dynamisch
fenomeen, waar verplaatsingen en trajecten (itineraries) cruciaal zijn. In zijn ‘kinetische’
benadering “religion is about finding a place and moving across space”98
De opgekomen heidense pelgrimages zijn aldus een kritisch tegengeluid ten opzichte van
allerlei actuele ontwikkelingen die we in pelgrimagecultuur in Europa zien. Men richt zich
tegen de caminoïsering met het accent op een weg-spiritualiteit die los is komen te staan van
heilige plaatsen en landschap, tegen het nog steeds dominante christelijke narratief van
pelgrimages, tegen de vererfgoedisering die van pelgrimsplaats dode plaatsen maakt.
Heidense pelgrimages willen pelgrimage revitaliseren en kennen ook een belangrijke gender
dimensie, in de re-storying is er een sterke vrouwelijke component in de kosmologie met de
cycli van vruchtbaarheid van de aarde en van de vrouw en met name vrouwen zijn rituele
experts.
Op dat perspectief van counter-culture, als tegengeluid op dominante krachtlijnen van de
mainstream pelgrimage, kan Pénicaud gedoeld hebben als hij het belang onderstreept van
marginale bewegingen als pagan pilgrimages.
Elementen van deze heidense pelgrimage-beweging vinden we terug in vele nieuwe
pelgrimspaden. Ik proef het in de Ways van de BPT beschreven in de gids van Mayhew-Smith,
in het al eerder genoemde artikel van Eade waar hij zo’n nieuwe BPT route vergelijkt met
Lourdes, maar ook in pelgrimspaden in Noorwegen en Zweden. In Nederland zie ik het terug
in het Hilligenpad, het Gelukkigerwijspad en The Way of Wisdom. Ook wijs ik op de invloed van
het zoeken naar ‘heidens sporen’ in het landschap.99

T. TWEED: Crossing and dwelling: A theory of religion (Cambridge MA 2008) 59.
J. SCHUYF: Heidens Nederland. Zichtbare overblijfselen van een niet-christelijk verleden (Utrecht 1995, 2e dr.
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7. Initiatoren
Verschillende interviews gaan in op wie nu de initiatoren van pelgrimsroutes zijn en ook in
de boven behandelde thema’s kwam daarover het een en ander ter sprake. Ik zet het hier kort
apart op een rij.
• Allereerst zijn er de gremia en instituties. Genoemd moeten hier zeker worden de
verschillende Jacobusgenootschappen die met name in veel landen vanaf 1990s ontstaan en
sterke invloed hebben op het omstaan en onderhouden van pelgrimspaden. Vaak zijn dat
aanloop- en verbindingspaden (of side ways) op weg naar de grote doorgaande routes naar
Santiago de Compostela. Ik heb de indruk dat reünies van camino-gangers in het thuisland
hier een belangrijke incentive waren. Het Nederlandse genootschap is een van de oudere
genootschappen, opgericht in 1986. Die camino gerichte genootschappen en verenigingen
leggen contact met allerlei andere gremia op het gebied van toerisme en lange afstand
wandelen. Een relatie met toerisme bureaus e.d. zien we in heel Europa, net zoals allerlei
erfgoed- en natuurorganisaties gewilde partners zijn bij het ontwikkelen en onderhouden van
pelgrimsroutes. Het accent ligt daarbij duidelijk op lokale en regionale netwerken. De rol van
kerken en parochies schetsten we ook al. Per land verschilt die rol. Ook hier is het vaak lokaal
en regionaal kerkelijk engagement met pelgrimeren, hoewel we zagen hoe in Noorwegen,
Zweden en de UK ook centrale kerkelijke overheden een belangrijke imitator zijn van
pelgrimsactiviteiten. De aard van pelgrimsinstituties verschilt soms sterk per land. We zagen
hoe in Engeland met de BPT, opgericht formeel in 2014 maar met een langere
voorgeschiedenis, er een meer centralistische en nationale organisatiestructuur is parallel aan
ook de rol van de Nationale Trust en de National Trails, The Ramblers Association en allerlei andere
instituties die verantwoordelijk zijn voor het uitgebreide netwerk van trails, walks en ways.
Terwijl in Schotland die structuur veel decentraler is met het Scottish Pilgrim Routes Forum, een
platform waarin ca. 90 verenigingen en personen samenwerken. Al die instituties hebben
vaak een zelfde werkwijze. Er is een bestuur of stuurgroep met een aantal ‘trekkers’, soms ook
een projectmanager in dienst, en verder een groot netwerk van lokale en regionale
vrijwilligers. Die vrijwilligers vormen zoals Eade stelt inderdaad de hoeksteen van
pelgrimspaden-‘clubs’.
• Daarnaast, maar meestal in directe samenhang met die verenigingen en gremia, zijn er de
individuen. Overal in Europa zijn er personen die het voortouw nemen en soms alleen, soms
met een of meer verwante zielen, een of meer pelgrimsroutes uitzetten. We haalden al Esther
Zeiher aan die in ongekend korte tijd de Ökomenischer Pilgerweg uitzette. Ook noemden we al
dominee Lindström als Zweedse pelgrimage-pionier. William Parson en Guy Hayward
stonden aan de wieg van de BPT. Zowel Pénicaud als Eade spreken in dit verband van
entrepreneurs. Die term heeft een dubbele lading. Het kan gaan om cultureel-ritueel
entrepreneurschap, maar ook om meer commercieel. Beide dimensies zien wij bij
ontwikkelaars van pelgrimsroutes terug. In Nederland signaleerden we al hoe sommige
nieuwe pelgrimspaden opgezet werden door één persoon: de Walk of Wisdom en het
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Gelukkigerwijspad.100 Inmiddels heb ik meer voorbeelden van dergelijk persoonlijk
entrepreneurschap. De Via Coriovallum in Zuid-Limburg wordt opgezet door twee door het
pelgrimsvirus gegrepen Limburgers.101 Len Dumont heeft vanuit het ‘klooster’ Neerbeek een
aanbod aan pelgrimagewandelingen aan langs kloosters en abdijen in Zuid-Limburg onder
het label ‘Pelgrim in Limburg’.102 In Brabant ontwikkelen twee ondernemers uit de regio
Eindhoven momenteel een Brabants pelgrimspad onder de noemer Camino Brabant.103

Uit: Nieuwsklok (Oisterwijk), 27 okt. 2021
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• Meestal is er sprake van een wisselende interactie tussen individuele initiatieven en
organisaties en groepen. Het kan gaan om verenigingen die ontstaan uit die persoonlijke
initiatieven of om verbanden die al werkend ontstaan met al bestaande groepen en
organisaties. Soms ontstaat een route in heel korte tijd zoals die Ökumenischer Pilgerweg, maar
meestal is het werk van de lange adem.
Een voorbeeld van hoe complex en langdurig het maken van een pelgrimspad kan zijn en hoe
individuele inspanningen samengaan of ook botsen met die van instanties is de Via Arduinna
waarvan de ontwikkelingsgeschiedenis tot in detail is beschreven, opmerkelijk genoeg niet op
de eigen website maar op die van trekkings.be sub ‘padgeschiedenis via arduinna’.104 De Via
Arduinna is kort gezegd de route van de Ardennen naar Vézelay met drie starttrajecten: vanuit
Malmedy, Luik en Aken. De eerste is nu klaar. Er is meer dan 20 jaar aan gewerkt! Het is ook
een mooi voorbeeld van een pelgrimspad waarin veel van wat we tot nu naar voren brachten
terugkeert. Het is een route die zich presenteert als een ‘hervonden’ weg (un chemin retrouvé),
teruggevonden in de geschiedenis. Het legt zowel een directe relatie met de camino en
Santiago de Compostela (de route loopt uiteindelijk uit op de weg daar naartoe), maar is ook
geworteld in voorchristelijke tijden en zou verbonden zijn met ritueel optrekken naar heilige
hoogtes in de Ardennen en de verering van de godin van de Ardennen, Arduinna. Aanzet tot
de route waren publicaties en onderzoekingen van Henri Gratia naar Keltische wegen en de
godin Arduinna (1999) en van Léon Marquet (1991) naar oude bedevaartwegen en caminoroutes in de Ardennen. Die studies prikkelden een werkgroep tot het tot leven wekken van die
wegtraditie. De officiële benaming van de weg is Le chemin des pèlerins de la déesse Arduinna à
Saint-Jacques de Compostelle. De realisatie werd een lange weg met veel hindernissen. Dat had
vooral ook te maken met het feit dat de regio nu in een grensgebied ligt en de samenwerking
met Waalse en Franse overheden moeizaam ging. Ook wilde men het eigen karakter van de
route beschermen en dus niet de makkelijke weg kiezen en aansluiten bij enkele precies ook
door het gebied lopende bestaande lange afstandsroutes (de GR 14 en 654). In 2005 was het
stuk Suxy via Moyen tot Orval gemarkeerd en werd ingelopen door 200 wandelaars/ruiters.
Pas in 2019 was de route Malmedy naar Vitry-le-François gemarkeerd met dan aansluiting op
de route naar Vézelay en Santiago.
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Overzicht van de diverse routes in de Ardennenregio, naar: http://www.trekkings.be/viaarduinnapadgeschiedenis.htm (gezien jan. 2022)
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8. Authenticiteit, identiteit en autoriteit
In directe aansluiting op de rol van initiatiefnemers wijs ik op de trias van authenticiteit,
identiteit en autoriteit die in pelgrimage-studies recent een belangrijk thema vormt.105
Ondanks de gelaagdheid en complexiteit, en ermee samenhangende meervoudige betekenis
van de hedendaagse pelgrimages, zoals die met name vorm krijgt in nieuwe pelgrimspaden
in Europa, is er ook voortdurend de kwestie van het vaststellen van de authenticiteit en
identiteit van die paden. Op allerlei manieren gebeurt dat. Door de benaming van de route,
door een logo als wegwijzer (en discussie en ruzie over het zomaar overnemen van een bepaald
logo), door halteplaatsen, door verhalen. Autoriteit is daarbij een belangrijke factor en wel op
verschillende wijzen. Het kan gaan om autoriteit verbonden met de genoemde initiatoren die
grenzen en kaders vaststellen en bewaken. Dat is de rol die bijvoorbeeld vele
Jacobusgenootschappen spelen die soms weer afhankelijk blijken van het ‘centrale gezag’ in
Santiago. Een goed voorbeeld hiervan is de geschetste camino vanuit Ierland. De oplossing om
de eis van minimum 100 km voor een ‘authentieke’ camino voor de tocht via La Coruña te halen
door een deel (minimaal 25 km) op Ierse grond te doen is het resultaat van overleg (of
onderhandeling) tussen de ‘autoriteiten’ van Ierland en Santiago. Aan de andere kant zijn
pelgrims zelf ook een autoriteit die de identiteit van het pad bewaken. Men wil zich
onderscheiden van een willekeurige lange afstandloper door bepaalde riten en symbolen.
Pelgrims zijn zo een eigen autoriteit, die ook medewandelaars/pelgrims ‘de maat nemen’.
Een actueel thema in pelgrimskringen, in kringen van organisaties en onderzoekers, is de
vraag naar de verhouding tussen lange meerdaagse routes en korte wandelingen die zich als
pelgrimage afficheren. Is het lopen van een pelgrimsroute altijd een pelgrimage? Moet er geen
onderscheid gemaakt worden tussen korte ‘themed pilgrimage walks’ en ‘echte’ lange
pelgrimsroutes?

Vgl. S. VAN DER BEEK: New pilgrim stories. Narratives, identities, authenticity (= diss. Tilburg University
2018) [op komst in maart 2022: uitgave in Ritual Studies Monographs series, Carolina Academic Press
(Durham, NC)].
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9. Een web van paden en wegen
Iedere wandelaar in Europa zal het herkennen: het pad dat je volgt kruist of deelt voortdurend
andere paden. Veel bewegwijzering van pelgrimspaden wordt gedeeld met andere routes en
wegen. Op sommige routepaaltjes prijken wel 8 of 10 markeringen en padenlogo’s. De
pelgrimspaden in Europa maken deel uit van een dichter en dichter wordend web van paden.
Pelgrimspaden lopen op met of naast natuurpaden, GR’s, LAW’s, erfgoedpaden, trails, ways,
walks.106 Bovendien wordt er op die uitgezette paden en wegen niet alleen gewandeld maar
ook per paard en per fiets gegaan. In opkomst zijn mountainbikes gravel tracks en trails. In
sommige gebieden is het web wel erg dicht aan het worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het
zuiden van Limburg waar een dicht web van pelgrimspaden is ontstaan naast vele natuur- en
wandelroutes. Er zijn daar de camini’s uitgezet door visitlimburg (de vroegere VVV), er zijn de
verschillende routes vanuit pelgrimscentrum klooster Wittem in samenwerking met Stichting
Pelgrimswegen en Voetpaden, de Pelgrim in Limburg wandeltochten, de Via Coriovallum, caminoroutes, wandeltochten van de Wandelmaat en Het Huis van de Pelgrim.
Maar er zijn ook paden die je niet in gidsen en op kaarten vindt. Paden van boeren en herders.
En overal, vooral aan de randen van Europa en in grensregio’s, zijn er sluiproutes. Naast
smokkelpaden die nog steeds in grensstreken in Europa bestaan, zijn er de routes die
vluchtelingen volgen. Er blijkt een heel netwerk te bestaan van routes die vluchtelingen
gebruiken, al dan niet met lokale gidsen. Bekend zijn de paden die het mogelijk maken de
grens van Italië en Frankrijk ongezien te passeren in de regio Ligurië. In verschillende
reisverslagen van wandelaars en pelgrims is te lezen over de onverwachte confrontatie met
deze paden en hun gebruikers. Tim Parks die met zijn vrouw de vluchtroute van Garibaldi en
zijn mannen naloopt van Rome naar Ravenna komt onderweg op kruisende en overlappende
paden zowel migranten als pelgrims tegen. Pelgrims op de Via Romea wijzen Parks er op dat
ze verkeerde kant op lopen.107 Parks’ route zelf, het Heldenpad, is natuurlijk zelf ook een
pelgrimsroute die na zijn boek vermoedelijk meer gelopen gaat worden. De wegen van de
pelgrim-wandelaar kruisen die van vluchteling-migrant. Ik ging eerder al eens in op de
vergelijking die wel gemaakt wordt tussen de migrant/vluchteling en de pelgrim. 108 Er zijn
zeker parallellen. Oorspronkelijk is de pelgrim inderdaad de peregrinus, de vreemdeling
onderweg. Maar het grote en in mijn optiek toch onderscheidende punt is dat de vluchteling
niet vrijwillig op pad is (er wordt niet voor niets van forced migration gesproken) en de pelgrim
wel uit eigen vrije wil loopt (hoewel er de middeleeuwse traditie van opgelegde boettocht is en
heel soms ook nu gevangenen op pelgrimage worden gestuurd). Ook is de reis voor de
vluchteling bepaald niet de bestemming, het gaat ze om het doel dat hen helder voor ogen
staat: vaak Engeland of Scandinavië.

Vgl. o.a. T. PARKS: Het heldenpad. Te voet met Garibaldi van Rome naar Ravenna (Amsterdam 2021); A.
JASSIES: Reis naar huis. Tocht door het Ierse Westen (Amsterdam/Antwerpen 1995); H. PAULZEN: Likdoorns,
pleisters en zere kuiten. Korte en lange wandelingen door Europa (Den Haag 2022).
107
PARKS: Het heldenpad, 264.
108
POST: Kruisende wegen, 73; vgl. A. MATHIJSEN: Bewaar de zomer (Amsterdam 2020).
106
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Het is belangrijk pelgrimspaden niet geïsoleerd als losse routes te zien, maar als deel van een
complex spel van lijnen en lussen met steeds knooppunten, contact, kruispunten, overlap. Die
lijnen hebben dingen met elkaar gemeen, lopen door een zelfde landschap, kennen
markeringen, de wandelaars/pelgrims hebben zelfde uitrusting van schoenen en rugzakken,
delen vaak dezelfde stop- en pleisterplaatsen. Maar er is ook verschil, de verschillende routes
kennen elk een eigen identiteit. De pelgrim wil zich onderscheiden van een willekeurige
wandelaar.
Dit web van paden deed me sterk denken aan het werk van de nu in Schotland werkzame
filosofische en ecologische antropoloog Tim Ingold voor wie lijnen en knopen de basis vormen
van een uitgewerkte ‘linealogie’.109 Lijnen en een web van knopen liggen voor hem aan de basis
van het leven in de wereld, van cultuur, muziek etc. Wandelen, weven, verhalen vertellen,
zingen, tekenen, schrijven: dat alles verloopt langs lijnen. Ik weersta hier aan de verleiding om
Ingolds inzichten en perspectieven rond lijnen en knopen uit te werken voor pelgrimspaden.
Dat voert nu te ver, maar zijn linealogie onderstreept wel oog te hebben voor het web van lijnen
en knopen dat wandel- en pelgrimspaden creëren.

T. INGOLD: The life of lines (London/New York 2015); IDEM: Lines. A brief history (London/New York
2016).
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10. Pelgrim activisme
Als laatste thema licht ik het activisme in pelgrimeren uit ons materiaal. Dat sluit direct aan
op een eerder project van de Camino Academie rond lopen met een missie. Pelgrimeren is ook
op tal van plaatsen en wijzen in Europa een manier om kritisch engagement te uiten, om
zaken aan de orde te stellen, om expressie te geven aan woede en solidariteit. We signaleerden
bij dat eerdere project hoe pelgrimeren soms het karakter aanneemt van een mars, een
protesttocht. In ons materiaal zien we dat activisme terug.
In algemene zin wordt voor velen pelgrimeren gedragen door een bepaalde kritische en
activistische attitude: men keert zich door de trage wegen tegen de snelle maatschappij, men
wil oog hebben voor het lichaam dat toch echt gemaakt lijkt voor 4 km per uur, men koestert
de stilte, de ontmoeting met de ander, eenvoud. Voor velen is de pelgrimage een pauze, een
moratorium van het leven van alledag. Pelgrims willen vaak bepaalde onderwerpen onder de
aandacht brengen.
De klimaatcrisis is in toenemende mate een thema voor pelgrims. Men pelgrimeerde naar
Glasgow waar de klimaattop in 2021 plaatsvond. Op veel plekken ontmoet de
pelgrimsbeweging de klimaatbeweging. Momenteel is binnen de Europese pelgrimages er
sprake van een van groene of eco- trend. Deze trend weerspiegelt zich onder andere in het
European Green Pilgrimage Network.110

Screenshot Katholiek Nieuwsblad 17 aug. 2021 (https://www.kn.nl/nieuws/1500-kilometer-pelgrimerenvoor-het-klimaat/ (gezien febr. 2022))
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Vgl. https://www.greenpilgrimageeurope.net/ (gezien jan 2022).
60

Marion Grau laat in haar studie naar Noorse pelgrimage (boek en interview) zien hoe daar
vier thema’s worden geagendeerd: (a) het milieu en (b) de economie van de
consumptiemaatschappij tegen de achtergrond van de olie- en gasindustrie, (c) de migratie
en diversiteit (cultureel en seksueel, LHBTI+ rechten), en (d) de politiek met onderwerpen als
nationale identiteit en terrorisme.111
Dat thema van engagement met pluraliteit en diversiteit in cultuur en religie speelt ook in
Frankrijk bij de Bretonse cultus van de Zeven Slapers en het samen pelgrimeren van moslims
en christenen op verschillende plaatsen.112
Een laatste thema speelt meer verhuld maar breed bij pelgrimspaden, dat is de aandacht die
pelgrimeren opeist voor de regio, voor het platteland als marginale zone. Er is, zoals Martin
Stringer goed beschrijft in een paragraaf in zijn sociologische geschiedenis van christelijke
ritueel, een lange traditie dat devotioneel ritueel en pelgrimage verbonden is met
achtergestelde gebieden, regio’s die op tal van terreinen achterblijven bij de stedelijke
centra.113
Hier stuiten we opnieuw op het door Pénicaud aangesneden onderwerp van de marge dat we
bij heidense pelgrimages bespraken.114 ‘Marge’ kent bij pelgrimage vele dimensies: het raakt
rituele repertoires, maar ook geografische, sociale en persoonlijke omstandigheden. Stringer
stelt: “As practically all analyses of pilgrimage tell us, the site of pilgrimage must be at the
margins for it to be truly effective.”115 Dit kunnen we in heel Europa inderdaad terugzien.
Naast Rome zijn er de vele afgelegen oorden vanaf met name de late middeleeuwen tot in deze
eeuw met Santiago als markant voorbeeld. Naast Canterbury is er in de UK het meer afgelegen
Mariaoord Walsingham. En er zijn de talrijke bedevaartsplaatsen in Europa op basis van
verschijningen in marginale regio’s aan marginale zieners/zieneressen in de tweede helft van
de 19e en eerste helft van de 20e eeuw (vgl. La Salette, Banneux, Beauraing, Fátima,
Garabandal, en meer recent Medjugorje). Die marginaal gelegen oorden werden vervolgens
vaak nationale en Europese religieuze centra, Santiago voorop.
Naast die geografische en sociale marges speelt bij pelgrimage de marge op persoonlijk vlak.
De pelgrim verlaat het centrum van zijn/haar leven, huis, werk, gezin, familie en vrienden,
woonomgeving, en trekt naar elders, betreedt de marges van zijn/haar leven. Juist dat
wegtrekken uit het eigen centrum creëert de relatie tussen pelgrimage, reizen en toerisme. 116
Die geografische marge speelt ook een belangrijke rol bij de wandelcultuur. Zoals in ons
Nederlandse project al werd aangetoond zoeken wandelaars juist de regio buiten de steden.
GRAU: Pilgrimage, landscape, and identity.
Zie onze noten 80 en 81.
113
M. STRINGER: A sociological history of Christian worship (Cambridge 2005) 159-165.
114
Zie sub 6.
115
STRINGER: A sociological history of Christian worship, 161.
116
R. WELTEN: Het ware leven is elders. Filosofie van het toerisme (Zoetermeer 2013) 109-113.
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In Nederland kwamen zo Oisterwijk, de Veluwe en Zuid-Limburg (Valkenburg!) tot
toeristische bloei. Hetzelfde zien we in de UK: men trekt eerst als elite vanuit romantische
idealen en vanaf de jaren 1930s massaal de ‘landelijke natuur’ in. En daar in die afgelegen
streken liggen ook de ‘heidense’ sacrale plaatsen die vaak gechristianiseerd zijn en zo zijn de
geografische en sociale marges verbonden met marginale heidense repertoires die, zoals we
eerder zagen, momenteel worden gerevitaliseerd.
Veel nieuw opgekomen pelgrimspaden willen de regio’s onder de aandacht brengen, tot leven
wekken ook, zelfbewustzijn geven door te wijzen op de geschiedenis, de waarde van natuur
en landschap. De marge van de regio wordt aldus mede met de ‘groene wind’ in de rug via
pelgrimsroutes symbolisch, ritueel en economisch kapitaal!
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11. Tot slot: een typering
Nieuwe pelgrimsroutes komen in het spoor van de camino overal in Europa op vooral na ca.
2013 als een aantrekkelijk thematisch (‘themed’) wandelparcours. Het label ‘pelgrimage’ staat
voor een bepaald profiel, voor een bepaalde meerwaarde. Op basis van het Europese materiaal
valt dat profiel van actuele pelgrimspaden te omschrijven als complex en gelaagd. Parallel aan
in het Nederlandse verslag117 benoem ik dat meervoudig profiel uitgesplitst als:
Wandelen en lopen als sportieve bezigheid en als geliefde vrijetijdsbesteding (trefwoorden:
pelgrimeren als gethematiseerde vorm van wandelen, wandelcultuur, toerisme, leisure culture,
fysieke sportieve prestatie, well-being, healing, ervaring van eigen lichaam).
Religie/spiritualiteit/’zinzoeken’ in brede zin van het woord (trefwoorden: wandelen met een
plus, stil staan bij zin leven, introspectie, zoektocht, ontmoetingen met anderen, natuur,
‘routes with intent’).
Interesse in cultuur, monumenten en geschiedenis (stappen in voetsporen vroegere pelgrims,
waarde religieuze traditie, erfgoed, herbeleven van eigen religieuze verleden, heiligen als
narratief kader, ‘routes with roots’).
Belangstelling voor natuur en landschap (trefwoorden: echt ‘buiten’ zijn, trage wegen zonder
asfalt, landschap ervaren).
Expressie van regionale identiteit (trefwoorden: ‘buiten‘ is vooral buiten de stad, ontdekken van
onbekende streken, ‘meet the locals’, via pelgrimsroutes presenteert de regio zich ook via
landschap, monumenten en ook taal, toerisme).
En een zeker activisme: men loopt vaak met een missie, voor een goede zaak (voor aandacht
voor de leeglopende regio, voor climate change, diverse ziekten (pelgrimeren als vorm van
sponsorloop is duidelijk in opkomst), vluchtelingen, behoud van de natuur, tegen
discriminatie).

Ik eindig met een oude Ierse reiszegen. Oorspronkelijk in het Gaelic, en toegeschreven aan de
Heilige Patrick zelf, geef ik de Engelse versie:
May the road rise up to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face;
the rain fall soft upon your fields and until we meet again,
may God hold you in the palm of his hand.118

Post: Kruisende wegen, Sub 8.4 p. 86.
NICK MAYHEW-SMITH with SARAH BRUSH: Landscape liturgies. Resources to celebrate and bless the earth
(London 2021) 194.
117

118
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