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1. Introductie 
Dit is een boek over pelgrims op weg naar Santiago de Compostela. Nu ik inmiddels jaren 
van onderzoek naar deze groep mensen achter de rug heb en zij een warme plekje in mijn 
hart hebben veroverd, is het vreemd terug te denken aan de tijd dat ik nog nooit van hen 
gehoord had. Een tijd waarin ik niet wist dat de Camino bestond en al bijna een millennium 
lang belopen werd. Een tijd waarin ik dacht dat iedereen die zichzelf ‘pelgrim’ noemde een 
personificatie was van het stereotype: een ouderwetse, fanatiek katholieke bedelaar met 
middeleeuwse neigingen. Nu weet ik dat ik niet de enige was die dit beeld van de pelgrim 
heeft. Veel mensen worstelen met het idee van een ‘moderne pelgrim’: een pelgrim die niet 
per se religieus is, die moderne technologieën gebruikt om verhalen te communiceren met 
de buitenwereld, die sociale media gebruiken om een beeld te schetsen van een 
gepersonaliseerde pelgrimsidentiteit, die de tocht gebruikt om kritiek te uiten op een 
geglobaliseerde en gedigitaliseerde samenleving. In dit onderzoek duik ik in nieuwe 
pelgrimsverhalen en analyseer ik hoe deze vorm geven aan nieuwe pelgrimsidentiteiten. De 
vraag die dit onderzoek draagt is de volgende: Hoe gebruiken Nederlandse pelgrims op de 
Camino de Santiago verschillende verhalen, zowel online als offline, om hun identiteit vorm 
te geven? 
 In dit onderzoek beargumenteer ik dat het traditionele verhaal dat lange tijd de 
interpretatie van de Camino heeft gedragen slechts van geringe invloed is op de manier 
waarop het moderne pelgrimsprofiel wordt ingevuld. Ik breng de nieuwe stemmen in kaart 
die de betekenis van de huidige Camino vormgeven. Dit doe ik in drie stappen. Ten eerste, 
in Hoofdstuk 2 bespreek ik de meest prominenten verhalen die de Camino vormgeven. 
Ten tweede, in Hoofdstuk 3 verken ik hoe deze verhalen een invloed uitoefenen op 
pelgrims die hun eigen identiteiten creëren op de Camino. Tot slot, in Hoofdstuk 4 duik ik 
in het concept authenticiteit van pelgrimsverhalen, dat een belangrijke invloed heeft op de 
manier waarop pelgrims verhalen gebruiken om hun identiteit te vormen.  
 

2. Verhalen 
In dit eerste thematische hoofdstuk analyseer ik pelgrimsverhalen. Ik verken deze verhalen 
door hun dialogische relaties in kaart te brengen, de manieren waarop deze verhalen reizen 
door de groepen verhalenvertellers rond de Camino. Pelgrimsverhalen zijn vaak 
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samengestelde verhalen, combinaties van persoonlijke ervaringen, anekdotes gehoord van 
andere pelgrims en verhalen die gelezen zijn in populaire publicaties. Deze verhalen worden 
gedeeld, ingevoegd in reeds bestaande verhalen, en doorgegeven door nieuwe stemmen. 
Het resultaat is een groep veelstemmige verhalen die gemakkelijk reizen door de 
pelgrimsgemeenschap. Sommige verhaalelementen zijn sterker verbonden aan hun bron 
dan anderen en reizen daardoor minder vrij dan anderen doen. Om deze dynamiek te 
begrijpen, analyseer ik in dit hoofdstuk de relatie tussen verhalenvertellers en hun verhalen. 
Dit resulteert in een typologie van pelgrimsverhalen, gebaseerd op deze relatie: het 
anonieme, het institutionele en het persoonlijke pelgrimsverhaal. 
 Alle pelgrimsverhalen zijn verbonden met de ervaringen en de achtergronden van 
de pelgrims en de Camino. Toch belichten de drie typen pelgrimsverhalen doorgaans een 
andere kant van deze wereld. Anonieme pelgrimsverhalen vertellen historische of 
legendarische verhalen. Het zijn vertellingen over grootse gebeurtenissen of prestaties. 
Deze bieden vaak een reflectie van waarden die tegenwoordig gevierd worden door 
pelgrims op de Camino, zoals gastvrijheid, vertrouwen, doorzettingsvermogen, 
gemeenschap. Deze anonieme verhalen worden niet geborgen door de aanwezigheid van 
een auteur en bewegen daarom vrij door de pelgrimsgemeenschap. Ze worden verspreid 
via populaire media zoals reisgidsjes, folders, en informele gesprekken tussen pelgrims. 
Dankzij het gemak waarmee ze worden doorverteld en her-verteld, ontstaat er vaak een 
variatie in de precieze inhoud van deze verhalen. 
 De verhalen die ik institutioneel noem bestaan in vele vormen. Deze worden bepaald 
door het publieke persona van de schrijver ervan. Vaak gaat het om de pelgrimservaringen 
van een professionele schrijver of kunstenaar, maar het kunnen ook fictieve of 
gefictionaliseerde verhalen zijn die de makers interpretatie van de Camino reflecteren. 
Neem bijvoorbeeld The Way, een film van Emilio Estevez die duidelijk zijn Amerikaanse 
achtergrond verbeeldt: de Camino wordt hier gepresenteerd als een eigenaardig Europees 
ritueel dat zich afspeelt tegen de achtergrond van het exotische Spaanse platteland en de 
lokale geschiedenis. Deze benadering van de Camino stelt de personages in staat hun ware 
aard te ontdekken in contrast met deze eigenaardige authenticiteit. Het boek dat de Duitse 
cabaretier Hape Kerkeling schreef, Ich bin dann mal weg, vertelt juist van een man die op pad 
gaat om te begrijpen hoe hij zich verhoudt tot andere mensen en tot God. Zodoende is hij 
veel meer gepreoccupeerd met vragen over persoonlijke en publieke identiteit. En 
televisieserie als Op weg naar Santiago, gemaakt door de RKK, vertelt weer een breder verhaal: 
niet het persoonlijke verhaal van één pelgrim, maar een grote hoeveelheid verschillende 
mensen die zich om verschillende redenen tot de Camino geroepen voelen. 

Als het gaat om persoonlijke verhalen, bestaat er een tendens om meer intuïtieve 
verhalen te vertellen. Pelgrims die onderweg zijn naar Santiago de Compostela maken vaak 
gebruik van online platforms als blogs, Facebook en Instagram om hun ervaringen direct 
te delen. Ze maken gebruik van de directheid en urgentie die online communicatie 
kenmerken en publiceren hun ervaringen zonder een proces van zorgvuldig schrijven en 
herschrijven. De volger van deze verhalen krijgt een goed en redelijk direct beeld van wat 
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de pelgrim op het moment beleefd op de Camino. Maar er zit een verschil in de manier 
waarop deze online platforms worden ingezet. Blogs zijn bijvoorbeeld geschikt voor relatief 
lange monologen, terwijl Facebook een meer dialogisch karakter heeft en gebruikt wordt 
voor gesprekken. Een platforms als Instagram nodigt uit tot het delen va visuele verhalen 
met korte tekstuele indicators, en is ideaal om je als pelgrim te situeren in de omgeving van 
de Camino.  

Deze verschillende typen verhalen blijven uiteraard niet netjes in de categorieën die 
mijn typologie onderscheidt. Ze bewegen zich voortdurend en vormen in combinatie met 
andere verhalen steeds weer nieuwe verhalen. Persoonlijke verhalen worden opgenomen in 
institutionele verhalen, institutionele verhalen worden geïntegreerd in anonieme verhalen, 
etc. Mensen die nog nooit een voet hebben gezet op de geografische Camino kunnen zelfs 
gebruik maken van deze verhalen om virtueel af te reizen naar Santiago. En zo creëert het 
dialogische karakter van pelgrimsverhalen een dynamische en veranderlijke groep verhalen 
die steeds verteld en her-verteld worden door de verschillende soorten pelgrims op de 
Camino en daarbuiten.  
 

3. Identiteiten 
In dit hoofdstuk analyseer ik de manieren waarop verhalen invloed hebben op de 
identiteiten die pelgrims vormen. In het verleden werden pelgrimsidentiteiten vaak 
begrepen als categorieën in een oppositioneel veld, bijvoorbeeld op basis van religieuze 
achtergrond, motivatie, ervaring of richting van de reis. Door pelgrims aan de hand van 
deze kenmerken te categoriseren en af te zetten tegen hun tegenpool, werd bepaald welk 
‘type pelgrim’ zij zijn. Ik vond tijdens mijn veldwerk dat pelgrims zich niet direct 
identificeren met één bepaald aspect van de tocht, maar juist met relatief gemak navigeren 
tussen een grote groep verschillende thema’s en motieven. Zij verhouden zich tot 
elementen die variëren van de keuze voor een bepaalde route naar Santiago tot een 
worsteling met een bepaalde levensfase, van de persoonlijke motivatie om een tocht te 
beginnen tot de vroegste familieherinneringen.  
 Deze thema’s zijn bovendien geen stabiele elementen tijdens een pelgrimage. Zij 
veranderen gedurende het proces waarin een persoon pelgrim wordt. Tijdens dit proces 
gebruiken pelgrims verhalen om te navigeren tussen de vele mogelijkheden die de Camino 
hen biedt om hun identiteit te vormen. Verhalen inspireren mensen in eerste instantie om 
persoonlijk contact te leggen met de tocht. In deze fase spelen verschillende thema’s een 
rol. Het kan de belofte zijn dat de Camino je leven kan veranderen, of de verleiding van het 
vooruitzicht om even helemaal los te komen van het dagelijks leven, of de uitdaging om 
iets te presteren wat je eerder misschien onmogelijk achtte. Hierna gaat de inmiddels 
geïnitieerde pelgrim een fase van voorbereiding in, waarin zij/hij bepaalt welke route zal 
worden gelopen en welke spullen in de rugzak gaan, maar ook welke waarden zij/hij wil 
uitdragen tijdens de Camino: ben ik een bescheiden pelgrim die in herbergen slaapt, of een 
goed uitgeruste pelgrim die pas op pad gaat na een goed ontbijt in een fijn hotel?  
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Eenmaal aangekomen op de Camino kan de pelgrim beoordelen hoe accuraat de 
gelezen verhalen geweest zijn. Herkent zij/hij de ervaringen of is de realiteit helemaal anders 
dan de verhalen? De emoties die voortkomen uit deze vergelijking kunnen vele vormen 
aannemen. Deze vormen de basis voor de eerste contacten met de Camino totdat de 
pelgrim genoeg gegroeid is in haar/zijn pelgrimsidentiteit om op eigen autoriteit een verhaal 
te creëren. Gesprekken met andere pelgrims blijven echter een deel van de manier waarop 
mensen zichzelf als pelgrim begrijpen – en de manier waarop ze hun eigen reflecties 
opnemen in hun eigen verhalen. Individuele verhalen blijven altijd gekleurd door de 
stemmen van andere verhalenvertellers op de Camino, zelfs wanneer ze betrekking hebben 
op de meest intieme delen van een leven.  

De beschreven dynamiek resoneert met de context waarin moderne 
pelgrimsverhalen tot stand komen, i.e. een samenleving die steeds meer wordt geïnformeerd 
door processen van globalisatie en digitalisatie. Individuele verhalen worden steeds meer 
beïnvloed door andere stemmen. Hoe veel pelgrims ook waarde hechten aan een periode 
van afzondering, een pelgrimstocht voltrekt zich vrijwel nooit in complete isolatie. 
Pelgrimsidentiteiten worden gevormd door verhalen van en over andere pelgrims door 
uitwisseling met andere pelgrims. Deze uitwisseling vindt steeds vaker online plaats. Deze 
digitalisering van persoonlijke verhalen heeft verschillende effecten op de 
identiteitsvorming van pelgrims op de Camino. Belangrijke waarden die lange tijd essentieel 
zijn geacht voor de pelgrimsidentiteit worden zelfs stevig bevraagd, waaronder thema’s als 
liminaliteit en communitas, een relatie met het heilige of sacrale, en het basale idee van 
onderweg zijn. De betekenis en waarde van deze elementen vallen niet zozeer weg, maar 
nemen zeker een andere vorm aan doordat pelgrims hun verhalen online creëren en 
verspreiden.  
 

4. Authenticiteit 
Dit is het hoofdstuk dat er eigenlijk nooit had moeten komen. Authenticiteit was niet een 
van de concepten die ik had willen analyseren toen ik aan dit onderzoek begon. Maar hoe 
langer ik bezig was met het begrijpen van pelgrimsverhalen en -identiteiten op de Camino, 
hoe meer ik er van overtuigd raakte dat ik dit thema niet over kon slaan. Het speelt een 
belangrijke rol verschillende thema’s in zowel de persoonlijke en de sociale 
onderhandelingen in de totstandkoming van een pelgrimsidentiteit. Sommige van deze 
onderhandelingen vinden plaats op het niveau van de pelgrimsgemeenschap. Beslissingen 
over de afstand van de tocht, de manier van reizen, officiële documentatie, of keuze in 
overnachtingsplaatsen kunnen naar anderen communiceren dat iemand een authentieke 
pelgrim is. Want er is meer dan één manier om een authentieke pelgrim te zijn. Je kunt 
bijvoorbeeld authenticiteit claimen op de grond van religieuze motivatie, terwijl je keuze in 
vervoersmiddelen juist als minder authentiek wordt gezien. De balans die je vindt in je 
benaderingen van al deze vragen beïnvloedt of andere pelgrims jou accepteren als 
authentieke pelgrim. In deze dans gaat het erom dat er van bepaalde kwaliteiten genoeg 
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aanwezig zijn in jouw pelgrimsprofiel, zonder door te schieten en juist weer te veel van een 
kwaliteit te hebben. Pelgrims hebben vaak weinig interesse in een gestandaardiseerd profiel 
en creëren liever gepersonaliseerde identiteiten die een combinatie zijn van het karakter van 
de individuele pelgrim (‘Iedere pelgrim loopt zijn eigen Camino!’) en de kernwaarden van 
de pelgrimstocht: doorzettingsvermogen, vertragen, spiritualiteit, avontuur, religieuze en 
historisch bewustzijn. Deze onderhandelingen zijn zowel een persoonlijk als een sociaal 
proces, waarin pelgrims elkaars keuzes bespreken en reflecteren op beslissingen. 

Maar authenticiteit speelt ook een rol op een groter sociaal niveau, die voorbij gaat 
aan de directe pelgrimsgemeenschap. Het idee van authenticiteit kan ook gebruikt worden 
om ongewenste elementen van een identiteit buiten zichzelf te plaatsen door deze te 
verbinden met een externe, gecorrumpeerde – en dus niet-authentieke – maatschappij. In 
dit proces van externalisering wordt een nieuwe context, die van de Camino, geconstrueerd 
als fundamenteel puur en open. De Camino wordt een authentieke context waarin de 
pelgrim een meer begeerde, een meer gepaste identiteit vorm kan geven. Pelgrims bevinden 
zich zo in een paradoxale verhouding tot de maatschappij: ze zijn fundamenteel verbonden 
met een externe omgeving om een grip te krijgen op hun persoonlijke, interne 
werkelijkheid. Wanneer de verhalen die de ware authentieke Camino bevatten worden 
omgekeerd, vinden we vaak een reeks kritieken op de hedendaagse samenleving: onze 
obsessie met het nieuwe en het steeds veranderlijke, een a-historisch wereldbeeld, een 
disconnectie met de natuur en onze eigen lichamen, een verstarde sociale hiërarchie met 
bijpassende vooroordelen, een gebrek aan betekenis en spiritualiteit, en een gevoel dat we 
er uiteindelijk allemaal alleen voor staan. Pelgrims bevragen deze maatschappij door 
expliciet de tegengestelde waarden te vieren: historisch bewustzijn, een menselijk ritme, een 
vertrouwen op natuur en fysieke vermogens, een open en gastvrije relatie tot andere 
pelgrims, betekenis die wordt gevonden in elk onderdeel van de tocht, en een geloof dat er 
iets groters bestaat dat zich bekommert om ons welzijn. Op deze manieren leidt 
authenticiteit de pelgrim op zoek naar identiteit. 
 

5. Conclusie: Pelgrimsparadoxen 
In het laatste en concluderende hoofdstuk van dit onderzoek plaats ik mijn bevindingen in 
het licht van de Russische literatuurwetenschapper Mikhail Bakhtin – een man wiens 
gedachtegoed vrijwel onbenoemd is geweest, maar die een grote invloed heeft gehad op 
mijn ideeën over nieuwe pelgrimsidentiteiten. Deze identiteiten worden gecreëerd en 
gedeeld via verhalen en bevraagd door authenticiteit. De verhouding tussen moderne 
pelgrims en de manieren waarop zij hun identiteit vorm geven doet denken aan de relatie 
die Bakhtin beschrijft tussen de sprekers en de taal waarin gesproken wordt:  
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“Taal is geen neutraal medium dat vrijelijk en gemakkelijk in het privédomein van de 
sprekers intentie binnenkomt; het is bevolkt – overbevolkt – door de intenties van anderen. 
Het onteigenen ervan, het tot submissie te dwingen en de eigen intenties en accenten op te 
leggen, is een lastig en complex proces.” 1  

 
Een pelgrim die nieuw op de Camino verschijnt kan zich de identiteit toe-eigenen die 
gekoppeld is aan het profiel van de pelgrim. Deze identiteit is in het begin een geleende 
identiteit, gecreëerd door anderen, gekleurd door de interpretatie en betekenissen van 
anderen. Maar door het pelgrimsproces te doorlopen leert de pelgrim deze identiteit te 
vormen tot het een vorm aanneemt die resoneert met de persoonlijke achtergrond en 
individuele gedachtewereld van de pelgrim. Deze gepersonaliseerde identiteit is een 
mengeling van persoonlijk verlangen, praktische benodigdheden, culturele interesses, 
spirituele behoeftes en sociale kritieken. Pelgrims zien deze mengeling niet als een vraagstuk 
dat opgelost moet worden. Zij zien geen probleem in de tegenstrijdige stemmen en 
paradoxale reflecties. Dit ‘open einde’ is juist een belangrijk element van 
pelgrimsidentiteiten. Het is gebaseerd op een reeks onoplosbare conflicten zoals het 
persoonlijke en de gemeenschap; het verlangen aan stilte en het verlangen naar een gesprek; 
het ontmoeten van anderen en het ontmoeten van jezelf; tussen een bewondering van 
ongerepte natuur en de waardering van cultuur; tussen stilstaan en doorlopen; tussen 
historisch bewustzijn en een ingebed zijn in de huidige maatschappij; tussen een niet-
religieuze spiritualiteit en een fascinatie voor de katholieke dimensies van de tocht. Al deze 
elementen worden bovendien ingezet voor kritische reflectie, zowel op elkaar als op de 
gehele maatschappij – ook al gaat het idee van kritiek leveren op een ander in tegen de 
gevierde openheid en acceptatie van de pelgrimstocht. 
 En zo komen we uit waar we begonnen, terug bij het idee van de tegenstrijdigheden 
die pelgrimsidentiteiten kenmerken. Tegenstrijdige identiteiten die het geen probleem 
vinden om tegenstrijdig te zijn. Daarom gebruik ik liever de term paradoxaal dan 
tegenstrijdig en concludeer ik dat de moderne pelgrimsidentiteiten die ik bestudeerd heb 
inherent paradoxaal zijn. Het is een aspect van een identiteit die academici het liefst glad 
willen strijken, alsof het om imperfecties gaat die gerepareerd moeten worden, maar voor 
pelgrims lijt dit juist in het hart van hun ervaring te liggen. En als pelgrims deze paradoxen 
kunnen accepteren, zelfs kunnen vieren, waarom zouden wij dat dan niet kunnen? Ik stel 
voor dat wij pelgrimsparadoxen vieren, dat wij ze serieus nemen en als basis nemen voor 
ons komende onderzoek.  
 

                                                             
1 Mikhail Bakhtin 1981, 294. Eigen vertaling. 
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