




De religieuze behoefte: 
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BPauZPost 
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De auteurs zijn respectievelijk redactiesecretaris en hoofdredacteurvan CDV 

ER IS WEER VEEL BELANGSTELLING voor 
spiritualiteit en nieuwe rituelen. We hebben 
massale religieus getinte herdenkingsbij
eenkomsten meegemaakt, naar aanleiding 
van bijvoorbeeld de doad van Pim Fortuyn 
en Andre Hazes, en we beleven de hernieuw
de opmars van stille tach ten. Wat is er aan 
de hand met het land dat als het meest secu
liere teT wereld bekendstaat~ Is er een pu
blieke godsdienst (civil religion) aan het ont
staan? 'ja', zegt Peter Jan Margry, etnoloog 
en senioronderzoeker religieuze cultuur 
aan het Meertens Instituut. 'Nederland is 
zichzelf opnieuw aan het uitvinden en men 
wil weer deel uitmaken van een soort over
koepeJende eenheid'. 'Nee', zegt Paul Post. 
'Juist typisch Nederlandse gemeenschaps
vorming op kleine schaal en in verschillende 
groepen geeft bindende kracht'. Volgens de 
hoogleraar Liturgiewetenschap en sacra
mententheologie aan de universiteit van 
Tilburg moeten we ook ophouden met chris
telijke arrogantie aangaande ritualiteit. 
Vooral buiten de kerken zijn broedplaatsen 
van nieuwe ritualiteit te vinden. Over de rol 
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van de politiek in het zoeken naar nieuwe 
nationale symbolen zijn beide heren eens
gezind: 'Laten ze zich er alsjeblieft niet mee 
bemoeien'. CDV sprak met Paul Post en Peter 
Jan Margry op het Meertens Instituut, dat 
ook landelijke bekendheid kreeg als 'Het 
Bureau' van Voskuil, toen nog gelegen in 
het hartje van de Amsterdamse binnenstad, 
maar inmiddels verhuisd naar de rand van 
de nationale hoofdstad en gesitueerd in de 
voormalige Coca Colafabriek. 

CIVIELE RELIGIE~ 

Is erin Nederland sprake van deopkomst 
van een civiele religie? 

MARGRY Ja, dat denkik weI. Het helpt 
om te begrijpen wat er in Nederland aan 
de hand is. Ik start bij de socioloog Robert 
Bellah die daarbij uitgaat van een soort over· 
arching unity in de samenleving, een verbin
dend, niet tastbaar overkoepelend element, 
dat boven de empirische werkelijkheid uit
stijgt. Zelfhanteer ik het begrip meer vanuit 
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een nieuw antropologisch perspectief. Ik 
zie dat civiele religie aan het ontstaan is in 
Nederland. Nederland moet opnieuwwor
den uitgevonden, niet aIleen door 9/11, de 
moord op Fortuyn en Van Gogh, maar vooral 
ook door het ontzuilingproces; de structuur 
die anderhalve eeuw bepalend was binnen 
de Nederlandse samenleving is vrij abrupt 
verdwenen ... 

Van de weeromstuit zien we in dejaren 
tachtig dat verschillende manieren ontstaan 
om iets van nationale eenheid uit te druk
ken. Zo wordt Koninginnedagvan een voor
al hervormde tot een nationale feestdag en 
zien we de opkomst van de stille tochten als 
typisch Nederlands verschijnsel. De stille 
tochten hebben in de Amsterdamse stille 
omgang een uitgebreide rooms-katholieke 
voorgeschiedenis, waar nu een algemene, 
nieuwe betekenis aan wordt gegeven, tij
dens existentieIe crisismomenten, bij zin
loos geweld, rampen, kwesties van leven en 
dood. I Stille tochten kunnen een soort natio
nale eenheid creeren, waarin de existentieIe 
crisis, zowel persoonlijk als samenlevings
breed, als het ware word t bedwongen. De 
oproep wordt uitgedragen om weer deel 
uit te maken van de gezamenlijkheid, waar 
duidelijke normen en waarden zijn en waar 
structuur is tegen de chaos in. 

POST Ik kan eigenlijk heel weinig met het 
concept civiele religie om de opkomst van 
nieuwe religiositeit te begrijpen. Het is een 
verouderd cpncept, vooral toepasbaar in de 
Amerikaanse of Eng else context. Ik stoor 
mij aan het achteloze gemak waarmee het 
begrip wordt ingezet, zoals oak nu gebeurt. 
We beginnen bovendien gelijk aan de kant 
van reIigie, maar dat vind ik veel te vaag en 
te algemeen. Ik zou zeggen: begin aan de 
kant van de feitelijke rituele praktijken, am 
van daaruit te kijken wat aan religiositeit of 
spiritualiteit in beeld komt. 
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MARGRY Maar dat is precies wat er is 
gebeurd! We hebben de rituelen in kaart 
gebracht en bij de duiding daarvan is het 
begrip civiele religie in beeld gekomen ... 

POST Maarwatverhelderthet~ Die stille 
tochten zijn inderdaad, zoals Margry ook 
stelt, te beschouwen als een reactie op de 
ineenstorting van hetverzuilingsrepertoire 
in wat we 'de lange jaren zestig' zijn gaan 
noemen. Zoiets is in de geschiedenis nog 
nooit vertoond. Daarvoorwistje bij diverse 
gebeurtenissen meteen watje moest doen 
en wat ervanje werd verwacht. Maar we zijn 
individueel en collectief onthand geraakt, 
de publieke en private rituelen, zoals bij 
het Mariabeeld thuis, hadden afgedaan. Pas 
weer in dejaren tachtig en vooral de jaren 
negentig ontstaan nieuwe vormen, dat is de 
periode van 'rituelen in overvloed'. Bij dat 
opnieuw vullen van het vacuum zien we een 
hunkering naar feesten en herdenken als de 
dominante repertoires. Maar daar hoefje 
het concept civiele religie niet voor binnen 
te brengen. Het is mij een te massiefbegrip 
voor andere tijden en plaatsen, bovendien is 
het te zeer gekoppeld aan algemeenheid en 
institutionele vormen van religie. Inmiddels 
is de situatie fundamenteel anders, ritueel 
is vloeiend, stromend (liquid) geworden2• 

Liquid geeft aan dat wat tot voor kart solid 
omgrensd en bepaald was nu open of ook 
onttakeld is zoals de staat, de natie, het ge
zin en de kerk. 

Het rituele repertoire gaat steeds meer 
fungeren als een open hermeneutische 
ruimte, als een casco, heel anders dan tot in 
de jaren zestig, zelfingevuld door de mens. 
Zelfreflectie en zelfexpressie zijn bepalend. 
De stille tocht is hier een mooi voorbeeld. 

MARGRY Ik zou tach niet al te snel dat 
begrip civiele religie willen weggooien. 
Vanuit een antropologisch perspectiefver-
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heldert het wel degelijk de gang van zaken 
op een hoger abstractieniveau. Zeker: de 
religie stroomt, is naar spiritualiteit over
gegaan. Maar die verschuiving van religie 
in de samenleving is niet aIleen te koppelen 
aan ontwikkelingen op ritueel niveau, maar 
juist ook aan de behoefte aan een nieuwe 
binding op het niveau van de samenleving. 
Juist omdat de verzuilingsstructuren zijn 
verdwenen, stuurloosheid troeflijkt en de 
globalisering nieuwe onzekerheden brengt, 
is er in de samenleving behoefte aan nieuw 
nationaal houvast. We zijn weer op zoek zijn 
naar een gemeenschappelijk levensgevoel, 
de nee-stem tegen de Europese grondwet, 
en de behoefte aan een geschiedkundige 
canon zijn hiervan ook expressies. 

POST Het blijft voor mij de vraag wat zo'n 
nieuw nationaal bewustzijn dan zou kunnen 
inhouden. Over die behoefte aan zo'n alom
vattende grote gemeenschap heb ik zo mijn 
twijfels. Maar met behoefte aan houvast, 
daarmee ben ik akkoord. 

STILLE TOCHT ALS VOORBEELD 

Wat drukken stille tochten dan voZgens 
jou uitf Watis de kern, waarom doen 
mensen meef 

POST Er is geen kale kern te onderschei
den. Het gaat om een heel palet aan ken
merken en kwaliteiten. Het is met protesten 
tegen 'zinloos geweld' begonnen. Dan gaat 
het am emoties van woede, droefueid, ver
zoening, wraak en behoefte aan houvast en 
perspectief, die meespelen. 

Maaremoties van woede, verzoening. Heb· 
ben deze dan geen religieuze dimensiesf' 

POST Zeker. Het zoeken naar uitzicht, 
hoop, een beroep doen op een hogere 
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macht, een perspectief dat jezelf over,stijgt, 
is religieus. De teksten, liederen zijn Yaak 
religieus. De toespraken in Enschede, dat 
zijn duidelijke manifestaties van religie, er 
is daarin zelfs zoiets als de paasgedachte te 
herkennen. We hoeven onze verschillen ook 
weer niet op de spits te drijven. Ik kom via 
de rituele praktijken ook op religie uit, maar 
dan in een meer fluide gestalte. 

Nog belangrijkervind ikhetom te zeg
gen dat deze rituelen als de stille.marsen de 
my the ontmaskeren dat religie een prive
zaak zou zijn, ofzou moeten zijn. Dat is 
sociologisch, cultureel en theologisch abso
Iuut niet houdbaar. Religie is een culturele 
praxis bij uitstek en heeft dus een zichtbare, 
tastbare neerslag in samenleving en cul
tuur; er zit dus altijd een maatschappelijke 
component in. 

Btj ~tilZe tochten zie je iets interessants 
gebeuren. Deze gaan temg op n'tuelen van 
kathoZieke NederZanders, maarzijn nu 
niet meer aan het kathoZicisme gebonden. 

MARGRY Katholieken mochten in Ne
derland (tot in dejaren zestigvan de vorige 
eeuw!) geen processie honden. Er gold een 
processieverbod. Ze zijn op zoek gegaan 
naar een minimalistische vorm waaraan 
niemand aanstoot zon nemen, en daarvoor 
yond men de vorm van de stille omgang. 
Deze is vervolgens na de Tweede Wereldoor
log in geheel Nederland toegeeigend in de 
vorm van de stille oorlogsherdenkingstoch
ten. Het verwijst niet meer naar zijn rooms
katholieke achtergrond en is ook bruikbaar 
in seculiere context. Door omstandigheden 
gedwongen, transformeerde de processie 
tot het stille-omgangritueel en niteindelijk 
tot een minimalistische accommoderende 
vorm (de stille tocht) die aanvaardbaar is 
voor iedereen. Nu wordt overigens ook weer 
een soort omgekeerde beweging ingezet. 
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Stille omgang passeert de Dam, maan 1958. 

Katholieke kerken zien de stille tocht als een 
uitgeklede vorm van de processie en willen 
de processie nu weer herintroduceren.Juist 
ook om zich als katholiek weer gezamen
lijk en ostentatiefin de publieke ruimte te 
manifesteren, om het geloof actiefuit te 
dragen, in plaats van vast te houden aan de 
restanten van het schuilkerkgeloof. 

POST De stille tocht is een gouden greep. 
Het is een nieuwe gedeelde culturele code. 
Dat is belangrijk in een tijd dat de oude cul
turele codes zijn verdwenen. Er zijn studen
ten bij mij die denken dat de naam Pinkste
ren te maken heeft met Pinkpop. Ofwanneer 
ik spreek over Oosterhuis denken ze dat ik 
het overTrijntje heb. De algemene symboli
sche lagen van de stille tocht refereren aan 
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oerervaringen van lopen en stil zijn, licht 
en donker. Bij crematies zieje ook vaak zo'n 
soort basaal algemeen cultureel niveau terug. 
Gedichten kunnen bijvoorbeeld ook heel 
goed als zo'n algemeen caSco dienen. Tege
lijkertijd zie je ook weI degelijk de behoefte 
ontstaan aan een repertoire met een veel ver
fijndere code die recht doet aan een bepaalde 
groep. Dat is een belangrijke tendens van de 
laatste tienjaar, waarnaar nag heel weinig 
onderzoek is gedaan. Rituelen die aIleen te 
begrijpen zijn voor die specifieke school, 
waar da.t specifieke slachtoffer van zinloos 
geweld wordt herdacht.Je ziet de opkomst 
van een fijn repertoire, zoals dat vroeger ook 
per groep beschikbaarwas. Mensen proberen 
het algemene, grote, maar vooral oak dat 
kleine repertoire heruit te vinden. 
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AIlIIOOAN'I'lf! 

Df! cl'(!ativiteit van nieuwe vonnen, gnj"pt 

die rdet terng op de aloude chn"steli.J7ce 
rime/en? 

POST Kom nOll zeg! We moeten eeht eens 
ophouden met die arrogantie van christeIij
ke ritualiteit. AIsofkerk en christendom een 
soort van hofleverancier zijn van ritualiteit. 
OUS past hier bescheidenheid. Liturgie kan 
omgekeerd alles l~ren van de actuele rituele 
dynamiek. Liturgie zon aldus dichter op de 
cultunr kunnen worden geent. Onze tijd 
wordt gekenmerkt door de noodzaak van 
heruitvindingvan rituelen, oak in de kerk. 
Maar in de kerken denkt men dat dit niet 
nodig is. Daar heerst nog een honding van: 
wij hebben de schat der eeuwen en kijk eens, 
wij bieden het de wereld aan, vannit een 
soort ritendiaconaat, een wereld die smacht, 
hunkert naar ritualiteit. Die arrogantie past 
niet. Erwordt heel wat afgeklungeld buiten 
en binnen de kerken en kathedralen. 

Ret probleem zit misschien weI dieper. 
We moeten in onze postmoderne cultuur 
weer het rituele symbolische spelleren. De 
basis ligt in betovering, verwijzing, verbeel
ding. Vertrouwdheid met de ritueel symbo
lische orde, inwijding daarin is gevraagd en 
gezocht. 

MARGRY De rituelen zijn in de katholieke 
kerk lange tijd vastgelegd geweest in het 
eigenjuridische corpus, en zijn zo statisch 
geworden, gestolde vormen van wat door de 
eeuwen heen veranderende rituelen waren. 

POST Exact. We zien dan ookdat actuele 
rituelen voora! collages en bricolages zijn. 
En daarover hoeven we niet schamper te 
doen. Als je iets van liturgische geschiedenis 
weet, dan weetje ook dat de zogenoemde 
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'schat der eeuwen' uit knip- en plakwerk , 
bestaat, waarvanje niet eens wilt wett~n waar 
het allemaal vandaan komt. Elk ritueel is een 
lego-ritueel. Ik denk vooral dat er behoefte 
is aan rituele competentie. Ret vermogen tot 
ritueel spel zijn we goeddeels kwijtgeraakt 
binnen en buiten de kerk. We zoeken naar 
plekken voor symboolhandelen, dat is be
langrijk voor de vitaliteit van onze cultuur. 

MARGRY We hebben samen onder-
zoek gedaan naar de stilte als religieuze 
gestalte. Br is een enonne groei van stilte
centra in Nederland. Meditatieruimten, 
retraiteoorden, kloosterbezoek, mensen 
die komen voor rust of om de stilte van 
het gregoriaans te ervaren. De behoefte 
aan stilte is zo nadrukkelijk aanwezig, dat 
die zich vertaalt in nieuwe vormen van 
spiritualiteit en ritualiteit. Een prachtig 
voorbeeld daarvan is de enonne behoefte 
om op weg te gaan om te pelgrimeren. Niet 
dus met een touringcar naar een groot hei
ligdom om daar een voorgeschreven ritu
eel repertoire te doorlopen, maar aIleen of 
samen lopen in stilte en reflecterend door 
de natuur en door oude cultuurlandschap
pen, zonder een specifiek doel voor ogen te 
hebben. Onderweg is er dan ruimschoots 
gelegenheid om dit eeuwenoude ritueel 
verder in te vullen. 

SYMBOOLPOLITIEK 

Burgers willen opnieuw vorm geven aan 

gevoelens van vreugde, wanhoop, woe
de en verdriet. Er is behotjte aan n'tu-
ele competentie. Geldt dat niet ook voor 
de politiekf Daar waar de n'tuelen van 

democratie (hetuitbrengen vanje stem) 
en rechtsstaat (het proces met de in zwart 

geklede rechters, officieren vanjustitieen 
advocaten) niet voldoende spankracht 

meer l(jken te hebben ... 
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POST Wat mij opvalt, is dat de betekenis 
van ritueel en symbool zo ontzettend nega
tiefis in de politiek. Denk aIleen al aan uit
drukkingen als symboolpolitiek ofrituele 
dans. Er zit een desinteresse en minachting 
in voor symboliek: rituelen zijn hoI en het 
zijn 'maar' symbolen. 

Wat moet de poZitiek met die behoifte aan 
nieuwe ritueZenf 

MARGRY Het is de vraag of de politiek er 
wat mee moet. Het moet vanuit de samenle
ving komen. Wat wel interessant is: hoe gaat 
de politiek om met het gebruik van symbo
len, rituelen in de openbare ruimte. Dat is 
interessant tegen de achtergrond van onze 
eigen geschiedenis. Het processieverbod uit 
1848 is pas in de jaren zestig van de vorige 
eeuw opgeheven (formeel pas in 1983)! Het 
was een eeuw lang een groot strijdpunt, dat 
de samenleving compleet verdeelde. Het 
verbod leverde voortdurend problemen op 
en het was niet te handhaven. 

Hoe gaan we dat bij de nieuwe groepe
ringen doen~ Niet aIleen bij de bouwvan 
moskeeen, maar stel dat de oproep tot ge
bed vijfkeer per dag over de straten schalt? 
Gaat dat niet botsen~ En hoe verhoudt zich 
dat tot het 'christelijke' klokluiden~ En moe
ten we de muezzin dan verbieden ofniet? 
Kunnen we er ook een vorm voorvinden die 
aanvaardbaar is, net als ooit bij de katholie
ken met de stille omgangis gebeurd? Een 
ingetogen, minimalistische versie of met 
behulp van de techniek zoals oproepen,via 
de mobiele telefoon? 

Er zzj'n nu eenmaaZ grenzen aan n'tuelen 
in depubliekeruimte. 

POST Daaraan vooraf gaat het belangrijke 
inzicht dat religie in de rituele expressie 
altijd ook een publieke dimensie heeft, 
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het is altijd ook een culturele praktijk. Dat 
dit vaak niet wordt gezien, komt omdat in 
Nederland nog steeds de houding leeft dat 
religie een prive-zaak zou moeten zijn. Dat 
zalje in eerste instantie ter discussie moe
ten stellen. Maar er zit altijd een culturele 
expressie aan vast. In ziekenhuizen en kan
toren moet dan ook ruimte zijn voor rituele 
praktijken, die ruimte zal geclaimd moeten 
kunnen worden. 

MARGRY Deze geestesgesteldheid heeft 
ook met onze eigen geschiedenis te maken. 
Denk niet aIleen aan het eerder genoemde 
processieverbod, maar ook aan de schuil
kerken. Onze tolerantie betekende alIer
minst dat de rooms-katholieke ritualiteit 
de ruimte kreeg! We hebben een traditie 
waarin religie aan het publieke domein was 
onttrokken en dat is de algemene norm en 
een impliciete habitus geworden. 

RITUELE ONMACHT 

POST Ik zie een dubbel spoor in de her
uitvinding van rituelen. Aan de ene kant 
kunje na het vacuum direct na de periode 
van de langejaren zestig spreken van een 
periode van rituelen in overvloed, zoals 
mijn voorganger Gerard Lukken doet. Maar 
aan de andere kant kunje tegelijk een ver
haal houden over rituele crisis, onmacht 
en onhandigheid, vooral op het niveau van 
het zintuiglijke rituele handelen,juist in de 
kerken. We staan voor een belangrijk deel 
onthand in ons streven naar rituele heruit
vinding. 

Ik zou nog een aspect willen noemen 
waar we het onvoldoende over gehad heb
ben: de invloed van de media. De draag
wijdte van die invloed is enonn in de vorm 
van idealisering van het ritueel. Bij geboorte 
ofbegrafenis, we hebben daR als beeld ko
ninklijke vieringen met voorgangers als 
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dominee Ter Linden of Huub Oosterhuis, 
maar wat er vervolgens in het eigen normale 
leven gebeurt, dat haalt het daar niet bij. 
De media bepalen de rituele norm en de Iat 
wordt voor mensen erg hoog. ik zou zeggen 
te haag gelegd. 

MARG R Y Of neem wat de vrouw van Peter 
R. de Vries nu aIs overIijdensritueel heeft 
gelntroduceerd. zij heeft een bedrijfje dat 
binnen drie dagen op basis van aan auto
biografisch script een perfecte afscheids
video maakt van vijftien minuten om bij de 
herdenkingsdienst te kunnen draaien. Zo 
hoefje bijvoorbeeld zelfniet in de weer met 
een persoonlijk verhaal om dan te worden 
geconfronteerd met de eigen onhandige en 
per definitie Iastig te hanteren emoties. 

POST Van 'rituele gekte' heb ik ook aI
lerlei voorbeelden3 die bij begrafenissen, 
waar van alles door elkaar Ioopt en het vaak 
onduidelijk is wat het rituele perspectief 
is, aan de orde zijn: 'herdenken we nu de 
dode'?, 'spreken we tot de dode', of'spreekt 
de dode tot ons'~ 

Moeten we dan tach niet spreken van ver
wilderde religief 

MARGRY Nee, dat vind ik te ver gaan en 
het is veeI te makkelijk. Het is niet nodig. Er 
gaat een werkelijk verIangen achter schuiI 
naar nieuwe vormen van reIigie en spiritu
aliteit, naar nieuwe vormen van verbindin
gen Ieggen en betekenisvolle samenhang 
creeren. 

POST Er spreekt ten onrechte een zeker 
dedain uit die aanduiding 'verwilderd'. 
In de hedendaagse vloeiende overgangen 
kunnenjuist ook mooie nieuwe vormen 
ontspruiten. Het heeft ook alles te maken 
met welke beeld van ritualiteitje hanteert. 
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welke kadersje vooronderstelt. De huidige 
situatie is echt anders geworden, waardoor 
oude concepten niet meer gelden. We kun
nen vaak niet meer zeggen of iets wereldIijk, 
profaan. of sacraal is. 

Zie het programma 'de Wandeling' van 
de KRO. Want zo'n wandeling, is dat nu een 
bedevaart, een wandeling door de natuur of 
een pastoraaI gesprek; hoe moeten we dit nu 
duiden? Het grote bedevaartsoord Wittem 
in Limburg is ook een goed voorb~eld van 
dit vloeiend worden van vroegervastlig
gende kaders van ritualiteit en symboIiek. 
Daar Ioopt de aanbiddingvan de heilige en 
zoeken naar het heilige dwars door elkaar 
heen. Er is een pelgrimage mogelijk vanuit 
Wittem, maar ook miarWittem. Dat wordt 
ook bewust gestimuleerd door de klooster
Iingen. Een 82-jarige oude mevrouw kan er 
terecht om een kaarsje te branden voor de 
Heilige Gerardus, maar ook de individuele 
wandelaar, zoekend naar rust en natuur. 

POST In dat opzicht ben ik dus terughou
dend in het oordelen over actueel ritueel 
handelen.Je zou veel hedendaags nieuw 
ritueel kunnen zien aIs nieuwe vormen van 
devotioneeI ritueeI, en de kritieken van 
mensen aIs Herman Pleij, Harry Beunders 
en Anton Zijderveld (om maar eens wat 
namen te noemen uit mijn rijk gevulde 
dossiers) aIs nieuwe vormen van antidevoti
onele kritiek. Ik denk dan aan de kritiek op 
stille tochten, begrafenissen, zoaIs die van 
Fortuyn en vooraI ook de Hazes-viering.4 

MARGRY Ja, inderdaad, het meest preg
nant kwam dat naar voren vlak voor en na de 
moord op Fortuyn; de meeste politici, incIu
siefWim Kok, karakteriseerden de ritueIe 
ophef, voorzien een sterk negatieve lading, 
ais een hype. Maar niets is minder waar. Met 
name de dagen na 6 mei stonden inderdaad 
bol van collectieve emoties, maar waren 
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spontaan en gemeend. Al die tijdeIijke en 
ritueeI opgerichte herdenkingsplaatsen met 
duizenden boodschappen en symbolen wa
ren een soort volksgerichten. Die week was 
in feite een vertraagde volksopstand, waarin 
politiek en bestuurwerden aangeklaagd. 
Het was gemeend en daarom succesvoI, dat 
kunnen we vier jaar na dato eenvoudig vast
stelIen: Den Haag heeft Fortuyns gedachte
goed grotendeeIs op de politieke agenda ge
plaatst ofwordt zelfs aI uitgevoerd. Kortom, 
een uiterst betekenisvoI gebeuren, geladen 
met ritualiteit.5 

De bindende kracht van rituelen, staan 
ook weer in de politieke belangsteZZing. 

POST Laat de politiek zich in vredesnaam 
daar niet mee bemoeien. Voor het instru
mentaliseren van het ritueeI is in Nederland 
gelukkig heel weinig bodem, alhoewel de 
tendens er steeds meer is. We willen weer 
naar inburgeringritueIen in Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag. Laatst kwam een 
ambtenaar van ministerVerdonk ritueel 
advies bij mij halen. Maar dat is al een foute 
start. Het uitgangspunt ligt te veel op een 
vooropgezette functie, op effect en werking. 
Terwijl in wezen ritueel zichjuist onttrekt 
aan de wereld van effect en n:ut, het is nut
teloos (niet zinIoos!), het is gratuit spel. Zo 
is er ook een verontrustende behoefte aan 
het ontstaan om rituelen in te zetten binnen 
een therapeutische setting, omdat het 'de 
patient' zo zou kunnen helpen. Die helende 
werking van riten en symbolen is er aIleen 
als het onbevangen gratuit speI is. 

Je verzetje tegen instrumentalisering van 
het n'tueel in wat voor context dan ookf 

POST Ja. Rituelen onttrekken zich aan 
instrumentalisering, ze zijn gratuit, het is 
spel, ze dienen nergens toe en hebben geen 
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nut. Ze zijn daarom ook zo kritisch. Ze vor
men een contrast met een wereld die juist 
boI staat van instrumentaliteit en producti
viteitsdrang. De onderliggende vraag daar
bij is altijd: wat levert het mij op~ Maar een 
ritueeI uitvoeren is tijd morsen. 

Het rituee1 is kritisch omdat het zich 
onttrekt aan onze controle en planning, het 
is dus zeker geen onschuldig, maar juist 
een gevaarlijk spel.Aan elk ritueel zit een 
diabolische kant. Er zit een gevaarlijke dia
bolische kracht,juist ook in die instrumen
taliseringvan ritueIen. Door Bel1ah en de 
zijnen in de VS, maar ook in Engeland wor
den ritueIen vooraI ingezet om de eenheid 
van de natie te benadrukken. Zij krijgen 
daardoor bijna het karakter van een militair 
protocol, het wordt ceremonieel. Wij heb
ben een heel andere rituele modus en dat 
zou ik zo laten. Nederlandse ritueIen zijn 
klein, basaal, ingetogen, kaal en gekoppeld 
aan deelgroepen, ldeine gemeenschappen . 
Juist die pluraliteit van ritueel is waardevol 

in onze cuItuur. 

MARGRY Nederlanders leven in een sterk 
individueel ingesteIde cultuur. Tegelijker
tijd is er in zo'n verdeeIde en pluriforme 
samenleving juist behoefte aan een min 
of meer impliciete gezamenlijkheid, je 
moet toch met verschiUende groepen kun
nen samenleven op grond van gedeelde 
waarden. Het lastige is, dat zoiets niet te 
sturen of afte dwingen valt. Het vereist een 
rnentale verandering, vooral van de zijde 
van de autochtone inwoners. Opmerkelijk 
is weI weer dat uit onderzoek blijkt dat 
Nederlanders weer een beetje trots op hun 
land beginnen te worden. Dat had men 
vroeger veel minder of minder expliciet; 
een gedeeIde, gezamenlijke trots kan dan 
mede als cement voor de opbouw van een 
samenleving fungeren. Nederlanders lijken 
sinds Fortuyn en Van Gogh dichtgeklapt en 
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Hterkel' terug te vallen, ofte verlangen naar 
ccn Nederland van decennia terug. Dat kan 
natuurlijk niet. De vraag is: hoe krijgen we 
weer een open samenleving gebaseerd op 
insluiting in plaats van een samenleving 
die gebaseerd is op uitsluiting. Civil reli
gion zou daarin mogelijk een 1'01 kunnen 
vervullen. 

POST De ruimte voor rituelen en voor 
ritueel experimenteren in het publieke 
domein moet worden terugveroverd. Zie
kenhuispastores leveren een gevecht om 
rituelen een plek te kunnen geven en om 
niet in het achterafkamertje zonder ramen 
terecht te komen. Het gaat om ruimte, tijd 
en geld claimen voor ritualiteit in private, 
semi-publieke en publieke domeinen, thuis, 
op school of in ziekenhuis ofzorginstelling. 

MARGRY Zo'n strijd zie ikniet, er zijn 
juist veel mogelijkheden. Zo'n verschijnsel 
als die bermmonumentjes langs de snel
wegen waar iemand door bijvoorbeeld een 
verkeersongeluk is omgekomen, daar wordt 
nujuist ruimte voor gegeven door de over
heid en via respect ook vanuit de bevolking. 
De vraag is veel meer: hoe creeren we in 
onze samenleving, waar de mensen relatief 
dicht op elkaar zitten en waar een hoge mate 
van expressievrijheid bestaat en religie lang 
met argusogen werd bekeken, ruimte voor 
ritualiteit en religiositeit, zonder dat dit tot 
conflicten leidt. 

POST Mijn ervaring is een andere.Je moet 
het niet te veel in de abstracte eenheid zoe
ken ofinhet beeld van botsingen. Kijkeens 
in scholen. Het is moeilijk creatieve vormen 
te vinden die binden. Dat Iukt het best bij 
deelgroepen, bij klassen op scholen en niet 
bij de hele school bij elkaar bijvoorbeeld. Een 
dergelijke diversiteit is goed uit te houden. 
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Zien we de botsing tussen hard secula
n'sme en de strijd om zingeving vanfhet 
bestaan ook niet in de publieke sector? 
Waar scholen en ziekenhuizen te maken 
hehben met Cito-toetsen, tijdschrijven, 
verzeken'ngsagenten en het wegwerken 
van wachtlijsten, weerspiegelen zich daar 
niet de worstelingen van een doorgeratio
naliseerde cultuur? 

MARGRY Datis nietwaar. Bij"veel ma
nagementtrainingen van tegenwoordig 
wordt spiritualiteit bewust ingebracht,juist 
om aandacht te geven aan de belangrijke rol 
van spiritualiteit in het arbeidsproces en het 
management. Er is veel aandacht voor de 
'menselijke manager'. De tijd van het harde 
secularisme is echt voorbij. 

POST Toch ben ik het weI voor een deel 
met de suggestie achter de vraag eens. Het 
vormt vooral ook een contrast met de hui
dige harde economische setting die primair 
gericht is op nut, effect en functie. Het in
brengen van contrastelementen, daar wordt 
in essentie om gevraagd en daar gaat in 
aanleg een kritische potentie van uit. Het is 
niet zo gek dat de ruimte daarvoor nu moet 
worden terugveroverd. 

Beiden veroordelenjullie de minach-
ling voor nieuwe n'tualiteit in de media. 
Tegelijkertijd heift Nederland een cultuur 
van minimalistische n'tuelen, die haaks 
lijki te staan op al te veel nieuwe rituele 
expressies. Is ernu weI of geen gunstig 
klimaatvoorrituelen in Nederland? 

MARGRY De vraag is niet 6f er een gun
stig klimaat is voor rituelen in Nederland. 
We kunnen simpelwegvaststellen dat er een 
grote honger naar religie en spiritualiteit 
bestaat en dat daarin ritualiteit een grote 
1'01 vervult. In zijn algemeenheid is men 
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rituelen meer op hun functie en betekenis 
gaan waarderen. Je ziet dat bijvoorbeeld ook 
vertaald in een groot aanbod van boeken 
over rituelen of praktische gidsen en cursus
sen hoe rituelen uit te voeren, of hoe men 
thuis altaartjes kan samenstellen. Het is in 
tegenstelling tot een aantaljaren geleden 
weer een genormaliseerd of geaccepteerd 
verschijnsel. Dat kanje bijvoorbeeld ook 
aflezen aan het feit dat eenjongevrouwen
blad als Viva ruim aandacht besteedt aan 
vrouwen die altaartjes thuis maken, of op 
bedevaart gaan, of hoe ze met hun zinge
vingvragen omgaan. In de prive-sfeer, maar 
ook binnen de kerken is er nu veel mogelijk, 
een reactie op de sterk toegenomen be
hoeften. Maar je ziet het ook vertaald in het 
ritueel van de stille tochten die collectieve, 
samenlevingsbrede gevoelens van woede, 
verdriet, rouw en protest tot uiting brengen: 
ogenschijnlijk strikt seculier, maar ook met 
een transcendent karakter, dat te maken 
heeft met existentie en zingeving. 
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