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Nederlandse Samenvatting: 
 
Vanuit een Andere Perspectief: de Caminho das Missões 
 
 
 
 
 
Het in dit proefschrift beschreven onderzoek gaat over de pelgrimstocht Caminho das 
Missões in Brazilië. Het belangrijkste thema van  deze studie is de relatie tussen bevaart en 
toeristische activiteiten die op een speciale wijze tot uiting komt op de Caminho das Missões. 
De bedevaart wordt georganiseerd door een reisbureau en wordt als een toeristisch attractie 
gepresenteerd aan het brede publiek. Het  reisbureau maakt gebruik van discoursen en 
praktijken van zowel de bedevaart als  het toerisme. Een dergelijke mobilisatie van beide 
discoursen en praktijken is bijzonder en stelt  de onderzoeker in de gelegenheid 
kanttekeningen te zetten bij het dichotomie toerisme-bedevaart als een theoretische en 
analytische concept. Bovendien wordt in dit werk beargumenteerd dat een nieuwe definitie 
van het concept bedevaart nodig is. Een dergelijke herdefinitie moet niet alleen de visie van 
de bedevaartgangers in beschouwing nemen maar ook andere elementen waaraan de 
deelnemers van een bedevaart  belang aan hechten. Dit proefschrift gaat de dialoog aan met  
theoretici van de algemene antropologie, antropologie van religie en antropologie van 
toerisme. Het behandelt thema’s zoals moderniteit, postmoderniteit, secularisatie, 
secularisme, spiritualiteit, religieuze- en niet-confessionele- bedevaarten, en seculiere 
bedevaarten en toerisme. 
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