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Ritueel, spiegel van de 
veranderende samenleving 
IRENE STENGS 

P 27 SEPTEMBER 2oo4reedeenlijkwagen 
stapvoets een volle Amsterdam ArenA 
binnen: hiermee begon het afscheid 

van levensliedzanger Andre Hazes. Het gratis 
afscheidsconcertAndre Bedanktvormde een eer-
betoon van bevriende zangers en andere Bekende 
Nederlanders aan de onverwachts overleden Hazes. 
Het concert was ook nadrukkelijk bedoeld om 
zijn fans afscheid te kunnen laten nemen van hun 
idool: de kist met het lichaam van de zanger stond 
tijdens het concert op de middenstip. De stoet van 
lijkwagen en volgauto's die van Hazes' huis was 
vertrokken was in niets te onderscheiden van een 
daadwerkelijke uitvaart. De bestemming echter 
was een voetbalstadion, en niet een begraafplaats. 

Andre Bedankt staat als fenomeen niet op zich 
zelf, en is niet iets typisch Nederlands. Ook bij-
voorbeeld van Michael Jackson werd in een stadion 
afscheid genomen. Op 7 juli 2009 namen vrienden 
en familie voor het oog van de we reId afscheid van 
de in het Los Angeles Staples Center opgebaarde 
<II Afscheid van Andre Hazes in Amsterdam ArenA 
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Jackson: wereldwijd volgden naar schatting bijna 
1 miljard mensen de rechtstreekse tv-uitzending. 
Dergelijke afscheidsrituelen weerspiegelen de cen-
trale positie van populaire cultuur (muziek, sport) 
in het dagelijks leven van gewone mensen en de 
heIden die daar bij horen. 

Het afscheid van Andre Hazes laat ook zien hoe 
rituelen voortdurend veranderen. In de hedendaag-
se samenleving gebeurt dat vaak doordat grenzen 
tussen verschillende cultuurdomeinen met eigen 
gedragcodes vervagen: in dit geval die tussen 
concert, uitvaart en voetbalwedstrijd. Zo ontstaan 
onverwachte, niet eenduidig te categoriseren 
gebeurtenissen. Gejuich, applaus, waves en voetbal 
yells, bijvoorbeeld, zijn nauwelijks verenigbaar met 
het verdriet van Hazes' nabestaanden. 

Het ambigue karakter van Andre Bedankt is 
moeilijk inpasbaar in de opvatting van ritueel als 
een vormvaste opeenvolging van geformaliseerde 
handelingen. Ritueel verschijnt daarin als een 
statische, repetitieve, gestructureerde onderbre-



king van het dagelijks leven, op vaste momenten 
en plaatsen, bij vaste gelegenheden, geworteld in 
traditie. Hedendaagse onderzoekers vatten ritueel 
minder statisch op. Hun interesse is meer gericht 
op 'ritualisering': process en waarin sociale en 
culturele handelingen verbonden worden aan 
bestaande rituele vormen en elementen, en zo een 
nieuwe uitstraling en betekenis krijgen. 

De Franse antropoloog en socioloog Emile 
Durkheim (1858-1917) verklaarde de behoefte aan 
rituelen vanuit hun functie: ritueel bevordert de 
sociale samenhang. Volgens Durkheim moet het 
goddelijke in elke religie begrepen worden als een 
representatie van de samenleving zelf. Religieuze 
rituelen, rituelen die op het eerste gezicht de ge-
lovigen met het goddelijke verbinden, dienen dus 
eigenlijk om mensen sterker met hun samenleving 
te verbinden. Durkheim maakte zich in zijn tijd 
al zorgen over individualisering en het wegvallen 
van oude vanzelfsprekendheden en verbanden. Hij 
benadrukte dat ook geseculariseerde samenlevin-
gen rituelen nodig hebben. In dit perspectief zijn 
nation ale feestdagen zoals onze Koninginnedag 

momenten waarop de samenleving zich als een 
eenheid beleeft. 

Processen van mondialisering en european i-
sering hebben de behoefte aan lokale, regionale 
en nationale eenheid en het vieren van de eigen 
identiteit de afgelopen decennia doen toenemen. 
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Dit verklaart waarom het belang dat gehecht wordt 
aan met de regio of streek verbonden feesten en ri-
tuelen groeit. Het gaat hier niet aIleen om klassieke 
voorbeelden van feesten en rituelen die met een 
bepaalde streek geassocieerd worden zoals Sunder-
klaas (de Waddeneilanden) of Carnaval (Limburg, 
Noord-Brabant), maar ook om, in de woorden van 
Eric Hobsbawm, nieuwe 'bedachte tradities' zoals 
het Midwinterhoornblazen (Twente). Er bestaat 
lobal meestal een duidelijk idee over de manier 
waarop een bepaald feest moet worden gevierd en 
over wat deze vieringswijze specifiek maakt voor 
de streek, stad of regio. Dat ondanks deze lokale 
emotionele verbondenheid sommige feesten steeds 
populairder worden en in toenemende mate ook 
elders in het land worden gevierd, terwijl andere 
langzamerhand in de vergetelheid raken, laat zien 
dat de betekenis die mensen aan feesten en ritue-
len toekennen in de praktijk veel dynamischer is 
dan algemeen wordt aangenomen. 

Durkheims werk inspireert nog steeds, al in-
terpreteren maar weinig onderzoekers ritueel nog 
zuiver functionalistisch. De interesse is verscho-
ven naar handelingen: ritueel is vooral iets wat 
mens en doen. AIledaagse handelingen als zingen, 
lop en, dansen, luisteren, eten en huilen krijgen 
binnen de collectieve en symbolische context een 
bijzondere betekenis, waardoor het ritueel de deel-
nemers cognitief, lichamelijk en emotioneel extra 
aanspreekt. Dit verklaart waarom rituelen een 
sterk gevoel van onderlinge verbondenheid kun-
nen oproepen, een ervaring die de Schotse antro-
poloog Victor Turner (1920-1983) communitas heeft 
genoemd. Alcohol en specifieke geestverruimende 
middelen, zoals bier tijdens carnaval of xtc op een 
danceparty, kunnen helpen bij het oproepen van 
deze ervaring. 

Turner baseerde zich op het werk van Arnold 
van Gennep (1873-1957), een Belgische linguIst 
en etnoloog die als eerste rituelen die de over-
gang naar een nieuwe sociale status oflevensfase 
begeleiden (rites de passage, overgangsrituelen) als 
aparte categorie postuleerde. Ontgroeningen en 
de naturalisatieceremonie waarin vreemdelingen 
Nederlanders worden, zijn in onze samenleving 
bekende voorbeelden van overgangsrituelen. De 
gedeelde onzekerheid van de deelnemers tijdens de 
overgangsfase, de fase waarbij de oude maatschap-
pelijke status al is achtergelaten maar de nieuwe 
nog niet ontvangen, vormt, volgens Turner, de basis 
van communitas. 

Achter het gezamenlijke 'do en' in een ritueel 
kunnen grote verschillen in motivatie, beleving 
en betekenisgeving schuilgaan. Dit geldt evenzeer 
voor het Hazes-afscheid als voor een kerstdiner. 
Ook al zit de familie samen aan tafel, voor de een is 
de maaltijd een jaarlijks hoogtepunt, voor de ander 
een benauwende verplichting. Het gezamenlijk 
handelen houdt zulke verschillen uit het zicht, 
zodat de deelnemers met hun ritueel toch een 
statement maken: 'wij houden van Andre', 'wij zijn 
een hechte familie'. 

Omdat de buitenwereld meekijkt, stellen ritu-
elen mensen in staat hun identiteit 'naar buiten' 
vorm en inhoud te geven. Maar ook rituelen die 
mensen op het eerste gezicht geheel op en voor 
zichzelf uitvoeren, zoals bidden voor het slapen 
gaan ofhet prive begraven van een huisdier, 
hebben pas betekenis dankzij hun relatie met de 
buitenwereld. Ten eerste omdat zulke rituelen niet 
geheel zelf zijn bedacht - zowel de eigenlijke han-
delingen als het moment waarop ze worden uitge-
voerd zijn van buiten aangereikt. Ten tweede omdat 
mensen zich via dergelijk intiem, maar collectief 
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gekend ritueel verbinden met een bredere gemeen-
schap, van bijvoorbeeld gelovigen of dierenliefheb-
bers. 

Hoewel rituelen in eerste instantie gedeelde iden-
titeiten lijken te creeren en uit te dragen, worden 
tegelijkertijd verschillen uitvergroot. Naarmate 
het aspect van identiteit sterker meespeelt, kunnen 
rituelen controversieler worden en neemt hun po-
litieke lading toe. In dit perspectief verschijnt het 
afscheid van Hazes als een manifestatie die aan de 
ene kant verbazing en Mdain opriep, maar aan de 
andere kant voor mens en die in het openbare leven 
nauwelijks aan bod komen een gelegenheid was te 
laten zien dat ze er zijn en erbij horen. De hardcore 
Hazesfans, met hun zwarte hoeden en zonnebril-
len, beleefden Andre Bedankt als een maatschappe-
lijke erkenning van hun idool, hun muziek, en van 
henzelf. 


