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Aile rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,
door fotokopieen, opnamen of op enige andere manier,
zander voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Politiek rouwen in het publieke domein
Rouwmonumenten en stille tochten
Peter Jan Margry

Rouwen in het openbaar, zo laten recente Nederlandse voorbeelden zien, is
zelden geheel vrij van politieke aspecten of strategische doeleinden. 144 Een
dergelijke politieke wijze van handelen houdt in dat ook bij rouw invloed of
macht aangewend kan worden om iets te bereiken. Dat kan zijn om de
belangen van individuen of groepen in de samenleving uit te dragen en te
ondersteunen of ten behoeve van het oplossen van meningsverschillen.
Wie op de Nederlandse televisie nieuwsreportages ziet van gedode
Palestijnen en het daaruit voortvloeiende rouwen in de openbare ruimte,
wordt getroffen door de vaak heftige, extraverte en mass ale vormen van
verdriet. Door de afstand tot het gebeurde ziet men slechts dat wat via de
camera's wordt geregistreerd. De betekenis van een dergelijke gebeurtenis is
als gevolg daarvan niet goed te beoordelen. De Nederlandse journalist Joris
Luyendijk heeft in zijn op het Midden-Oostenconflict gebaseerde boek Het
zijn net mensen laten zien hoe ingewikkeld de mediale representatie en manipulatie van de werkelijkheid zich in die regio verhoudt tot feitelijke nieuwsgaring.145 Omdat de betrokken partijen elkaar tot op zekere hoogte nodig
hebben, heeft dit invloed op de constructie, de opname en de weergave van
het rouwbeklag. Op basis van zijn ervaringen, maakt Luyendijk inzichtelijk
dat het verdriet dat ons via de media wordt aangeboden, vaak rouwbeklag is
dat aanvangt wanneer de camera's beginnen te draaien. Dan weerklinken
opnieuw de jammerklachten en spreekkoren, en worden de lichamen
nogmaals omhooggehouden en rondgedragen. Op dat moment zijn de ideologische spreekbuizen ter plaatse voor de juiste uitspraken al dan niet gesitueerd in een decor van vlaggen en andere symbolen. De manipulatie kan zich
ook omgekeerd aandienen. Bijvoorbeeld wanneer ouders van zelfmoordmartelaars onder druk worden gezet om voor de camera's hun verdriet en rouw te
ontkennen en trots te zijn op het martelaarschap van hun kind. Geensceneerde publieke rouw staat in zulke gevallen in de eerste plaats ten dienste
van de Palestijnse zaak. De wreedheid van Israel en het slachtofferschap van
de Palestijnen moet nadrukkelijk aan de wereld worden getoond. Daarmee is
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Het maken of oprichten van ge'improviseerde rouwmonumenten in de publieke
ruimte is een eigenstandige vorm van rouwen en 'memorialiseren', ofwel een
materieIe vorm geven aan herdenken. Het gaat daarbij om tijdelijke monumenten die op een niet-georganiseerde of geplande wijze door het publiek met
briefjes, objecten en andere toevallig beschikbare materialen als bricolages
worden samengeste1d. Het is een vorm van gedemocratiseerd rouwen, waar
eenieder eenvoudig in kan participeren. Deze monumenten worden in het
Engels spontaneous shrines genoemd. I46 Dit begrip is echter minder juist, aangezien deze monumenten lang niet zo spontaan worden samengesteld als
aanvankelijk het gevalleek te zijn en ondertussen deel uitmaken van het gevestigde ritue1e rouwrepertoire. Bovendien blijken ze veelal niet het dominante
religieuze karakter te hebben dat het woord shrine, heiligdom, suggereert. I47

Vergelijkbare ge'improviseerde monumenten kwamen in de westerse
samenleving op kleinere schaal incidenteel al eerder voor, zoals na de vroegtijdige dood van het verslaafde rockidool Elvis Presley in I977, na de moord
op de Zweedse politicus OlofPalme in I986 en voor de slachtoffers van de
burgeroorlog in Noord-lerland. I 4 8 Het waren echter de massale reacties op de
tragische dood van Lady Diana, Princess of Wales, waarmee het fenomeen
mondiaal bekend raakte. De grote aandacht van de internationale media voor
de zee van bloemen en boodschappen, die in I997 neergelegd werden bij de
ingangen van Kensington en Buckingham Palace en bij Britse ambassades
over de gehele wereld, zette het ge'improviseerde, tijdelijke rouwmonument
als verschijnse1 op de wereldkaart. In de collectieve, emotionele uitbarsting
naar aanleiding van de dood van Lady Di, werden door tienduizenden
mens en in zekere spontaniteit monumenten, in de vorm van ensembles
samengesteld, met een eigen rituele en symbolische ordening en vormentaal,
bestaande uit bloemen, kaarsen, brieven, tekeningen, boodschappen, knuffels en andere objecten. I49
De keuze van de emotioneel en politiek geladen locaties en objecten,
maar ook de inhoud van daar neergelegde tekstdocumenten weerspiegelden
de onder de bevolking levende gevoelens over Diana en het koningshuis in
Groot-Brittannie in het algemeen. I50 Niet aIleen was deze publieke memorialisering van haar persoon opgewekt door verdriet en rouw, tegelijk was de
publieke rouw een vorm van protestrouw, omdat koningin Elisabeth aanvankelijk geen officiele hofrouw voor de people's Princess afkondigde.
Het was dus eigenlijk pas na het overlijden van Diana dat de publieke
'gedachtenis' van de ontijdige en traumatische dood een universeel format
kreeg met specifieke rituele, symbolische en materieIe repertoires. Verge1ijkbare massale rouwpatronen deden zich daarna onder andere voor bij de
herdenking van geweldsslachtoffers zoals van de aanslagen in New York en
Madrid. I 5I Het tijdelijke memorial dat na treinaanslagen van II maart 2004 in
het Atocha-station van Madrid ontstond, veranderde binnen enkele dagen
steeds meer van een rouwmonument in een politiek statement, niet aIleen
tegen het religieus-politieke geweld als zodanig, maar ook tegen de zittende
Spaanse regering. Een verschuiving die overigens pas plaatsvond nadat
duidelijk was geworden dat de regering Aznar vanwege de op handen zijnde
verkiezingen opzettelijk de initiele toeschrijving van de daders richting ETA
had verdraaid. I 52
Op een veel kleinere, meer private schaal kan in dit verband gewezen
worden op een wereldwijde toename van bermmonumenten, die evenzeer
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het een vorm van politiek rouwen; het private verdriet van de nabestaanden
blijft buiten beschouwing.
Een andere vorm van openbaar rouwen met een politiek randje krijgt
gestalte na het overlijden van bijzondere of bekende persoonlijkheden. Er
bestaat dan een neiging om als een vorm van personal politics te participeren
in de publieke rouw. Ondanks Theo van Goghs vermogen haast eenieder tot
persoonlijke vijand te maken, leek na de moord, 'half Nederland' met hem
bevriend te zijn geweest. Door de claim van affiniteit probeerde men een
betekenisvolle rol te kunnen spelen in het publieke krachtenveld, hetzij als
informant hetzij als deelnemer in het maatschappelijk debat over Van Gogh,
de islam en de vrijheid van meningsuiting. In schriftelijke vorm komen
dergelijke mechanismen soms ook voor bij de plaatsing van ondersteunende
rouwadvertenties rond bekende persoonlijkheden in kranten, welke soms tot
een lange, aanhangende serie van mederouwenden kan leiden.
In deze bijdrage ga ik nader in op twee andere in Nederland voorkomende vormen van collectief politiek rouwen die soms nauw met elkaar
samenhangen. Het gaat om de tijdelijke rouwmonumenten die in de openbare ruimte vanwege een traumatische dood worden opgericht en om stille
tochten die veelal om eenzelfde reden worden gehouden. Het komt dan nogal
eens voor dat beide uitingen zich bij een casus aandienen en dat de stille
tocht bij het rouwmonument vertrekt of aankomt. Ik wil inzichtelijk maken
dat beide uitingen niet aIleen verdriet en rouw van nabestaanden uitdragen,
maar dat ze tegelijk ook een politieke functie kunnen vervuIlen, waarmee
men bijvoorbeeld herhaling hoopt te kunnen voorkomen.

GeYmproviseerde en tijdelijke rouwmonumenten

onderdeel uitmaken van de mondiale hausse in het oprichten van rouw- en
herdenkingsmonumenten, welke door de Amerikaanse onderzoeker Erika
Doss suggestiefwordt ge(dis-)kwalificeerd als memorial mania. 153
Terwijl het in deze bijdrage gaat om de tijdelijke monumenten die
bepaalde groepen in het publieke domein oprichten, wil ik erop wijzen dat
vergelijkbare effecten zich voordoen rond vaste of permanente herdenkingsmonumenten. 154 Zelfs aan formele staatsmonumenten worden alternatieve,
aanklagende boodschappen - monumental accusations - verbonden en uitgedragen,1 55 die daardoor worden uitvergroot en ook in die zin monumentaal
worden als aanklacht.
Terug naar de gelmproviseerde, tijdelijke monumenten. Deze hebben
weliswaar een vergankelijk karakter, maar blijken in staat om gedurende hun
kortstondig bestaan een arena te creeren waar publiek, politiek en media
samenkomen en waar dit publiek voortdurend en zonder formele regulering
zijn reacties kan inbrengen. Dergelijke ensembles bieden daarom een goede
ingang voor onderzoek over de wijze waarop een lokale of nationale herinnering in reactie op een traumatische dood of ramp met behulp van een rouwritueel wordt geconstrueerd. Dit gaat niet alleen op voor monumenten die tot
stand komen na grote rampen ofbij bekende personen. Ook de genoemde
ber~monumenten, die de plaats van een verkeersslachtoffer markeren, zijn
te beschouwen als een impliciete protestboodschap tegen rijden onder
invloed, verkeersovertredingen of de aanwezigheid van gevaarlijke kruispunten. 156 De politieke betekenis van deze monumenten is niet zonder effect.
Het besluit om Nederlandse vrachtwagens te verplichten tot het aanbrengen
van een dodehoekspiegel, is mede tot stand gekomen door de aanwezigheid
en mediale aandacht voor monumenten voor dodehoek-slachtoffers in
Amsterdam. De relatieflangdurige zichtbaarheid van de monumenten op
belangrijke kruispunten in het centrum van de hoofdstad, de toevoeging van
briefjes en knuffels en foto's van het veelal jeugdige slachtoffer benadrukken
het traumatische karakter van de locatie.
In vrijwel al deze vormen van rouwen komt als gemeenschappelijk
element naar voren dat burgers niet alleen maar 'onschuldige' memorabilia,
objecten of teksten ter nagedachtenis van de overledenen plaatsen. Ze geven
boodschappen af waarin om actie wordt gevraagd. Dit blijkt onder meer uit
teksten als 'dit mag nooit meer gebeuren', 'iemand moet de verantwoordelijkheid nemen' of simpelweg 'een andere wereld is mogelijk'. Door deze wijze
van herdenken in het openbaar, vraagt men om sociale of politieke verandering. Bovendien, het gaat niet alleen om rouwen, maar ook om antwoorden te
104

vinden, om te begrijpen wat er gebeurde of om iemand te vragen verantwoordelijkheid dan weI maatregelen te nemen.
Er bestaan aanzienlijke verschillen in de wijze waarop op lokaal niveau
dergelijke vormen van rouw of memorialisering gestalte krijgen. Op basis
van recente studies in Europa en Amerika worden tijdelijke monumenten in
de regel gekenmerkt door de volgende karakteristieken:
• De monumenten zijn bricolages of assemblages van uiteenlopende zaken en
niet statisch van aard; ze 'groeien' verder tijdens hun relatiefkorte bestaan.
Bovendien hebben ze een performatieve kracht en bestaat er interactie met
zowel het publiek als de media. De monumenten kunnen deel gaan uitmaken van een beweging om ter plaatse de publieke ruimte en de omliggende gebouwen voor hun doel toe te eigenen.
• De objecten waaruit het monument is opgebouwd zijn deels gaven voor de
overledenen en deels toegevoegd vanwege een speciale boodschap, zowel voor
het passerende publiek als voor de media (en het gemedialiseerde publiek).
• De monumenten kennen visueel retorische en narratieve structuren,
waarmee de actieve deelnemers, al dan niet opzettelijk, betekenis geven aan
hun handelen.
• De monumenten zijn niet gesanctioneerd door een instelling of de overheid, ze hebben dus een informeel karakter en zijn daarmee niet gemakkelijk
onder controle van de autoriteiten te brengen.
• De monumenten zijn weliswaar op persoonlijke wijze opgebouwd, maar
tot op zekere hoogte ook volgens via de massamedia bekende, gedeelde
patronen.
• Hoewel de gelmproviseerde monumenten regelmatig een esthetisch
patroon vertonen dat door de heersende religie is belnvloed, is het fenomeen
in zichzelf niet noodzakelijkerwijs op religiositeit gebaseerd.
Ofschoon de monumenten tijdelijk van aard zijn, kaarsen branden op,
bloemen verwelken en papier verweekt, krijgt een deel van de objecten en
boodschappen, afhankelijk van weersomstandigheden en de aard van de
materie, een Iangere Ievenscyclus. In toenemende mate worden deze stukken
beschouwd als cuItureel erfgoed. Vanwege de inhoud en de toegevoegde betekenisvolle relatie met identiteitspolitiek of politieke actie, wordt steeds meer
materiaal verzameId, geconserveerd en bewaard in musea of herden kingscentra als vormen van nieuwe culturele productie. In het geval van Pim
Fortuyn heeft het Amsterdamse Meertens Instituut (KNAW) zich opgeworpen
om het materiaal, ook weI de vox populi van het jaar 2002 genoemd, als bron105

nenmateriaal en cultureel erfgoed te verwerven en beschikbaar te stellen voar
onderzoek of educatieve doeleinden. I57
Hoewel de rommelige assemblages op het eerste gezicht van beperkt
belang lijken, blijken ze in de praktijk belangrijke vormen van expressie te
zijn geworden in tijden van trauma, gevaar en sociale onrust. Ze blijken een
succesvol middel om op een nieuwe wijze collectieve waarden uit te dragen.
In veel gevallen vormen deze monumenten een eerste stap in de creatie van
een nationale herinnering bij pogingen van de samenleving om een traumatisch verlies te verwerken. In de Nederlandse samenleving hebben de monumenten opgericht na de moord op Pim Fortuyn in de afgelopen jaren de
meeste impact gehad en bieden daarom in de context van deze bijdrage een
goed uitgangspunt voor een casusanalyse.

Monumenten voor Pim

'Jeconserveel-d en toegankelijk gemaakt in de Collectie Pim Fortuyn (foto: Peter Jan Margry)_

Vrijwel uit het niets kwam de voormalige hoogleraar sociologie Pim Fortuyn
medio augustus 2001 in het centrum van de nationale Nederlandse politiek
terecht. AIs columnist had hij de problemen benoemd die volgens hem door
het bestaande Nederlandse harmoniemodel van polderpolitiek werden
vermeden of ontkend. Het betrof vooral thema's als onveiligheid, de zorg,
onderwijs, immigratie, integratie, islam en globalisering. Daarmee wist hij een
verborgen groep van aanhangers voor zijn ideeen te winnen. Fortuyns harde
veroordeling van het toenmalige beleid en de door hem naar voren gebrachte
onorthodoxe oplossingen brachten hem op 6 maart 2002 een overwinning in
de gemeentelijke politiek van Rotterdam, en deden hem vervolgens binnen
twee maanden uitgroeien tot een politieke machtsfactor van nationale betekenis. Zijn twee maanden voor de verkiezingen van mei 2002 opgerichte
nationale politieke partij, Lijst Pim Fortuyn, kwam in de opiniepeilingen
mete en zo sterk te staan dat hij al als minister-president werd gedoodverfd.
Met zijn charismatische persoonlijkheid en onverbloemde kritiek op het naar
zijn idee 'oude en uitgewoonde' politieke bestel, wist hij de aandacht van de
media volledig naar zich toe te trekken. Dit had als gevolg dat al dan niet latent
onder de bevolking levende gevoelens van kritiek op de Haagse politiekbestuurlijke cultuur werden geprikkeld. Hij trof doel bij enerzijds witte kansarmere groepen in stedelijke regia's en anderzijds een toplaag van nouveaux
riches als ondernemers en investeerders zonder binding met het culturele en
politieke centrum. AI met al was het een grote groep van merendeels autochtone Nederlanders die zich in de voorafgaande decennia van de politiek hadden
afgekeerd of daar nooit interesse voor hadden getoond of vertrouwen in
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Een aantal van de in 2003 bij het Meertens Instituut (Amstel-dam) binnengekomen dozen
met objecten en brieven lOals die werden neergelegd bij de tijdelijke herdenkingsplaatsen
na de moord op Pim Fortuyn_ Sindsdien is het materiaal als nationaal cultureel erfgoed

hadden gehad. Kort nadat zij hem hadden omarmd als hun nieuwe politieke
redder, ontviel hij hen plotsklaps. De schok als gevolg hiervan beroerde niet
alleen zijn directe medestanders, maar ook de samenleving in haar geheel en
bracht een brede revolte op gang die een veel groter draagvlak had dan alleen
zijn potentiele politieke aanhang. In de daaropvolgende week manifesteerde
zich een vorm van rouw en protest die in een aantal opzichten vergelijkbaar
was met de reacties in het openbaar op Lady Diana's dood. Niet eerder manifesteerde zich in Nederland zo'n massaal en openbaar rouwbeklag.
Reeds op de avond van de moord zelf, op 6 mei 2002, ontstonden
door geheel Nederland diverse geimproviseerde monumenten, die in de week
volgend op de moord steeds verder aangroeiden. De vijfbelangrijkste waren
gesitueerd: (I) voor Fortuyns woonhuis in Rotterdam; (2) voor het stadhuis
van Rotterdam, de symbolische locatie van Fortuyns eerste grote electorale
succes; (3) aan de voet van het standbeeld van de 'Vader des Vaderlands', vrijheidsstrijder Willem de Zwijger (1533-1584), met wie hij in het verleden al
eens was vergeleken; gelegen recht tegenover de ingang van het parlement in
Den Haag; (4) bij het nationaal herdenkingsmonument voor oorlogsslachtoffers op de Dam in Amsterdam; (5) op de plaats van de moord zelf, het
parkeerterrein van het Mediapark in Hilversum.
Dit waren geen toevallige locaties, maar plaatsen die historisch, politiek of emotioneel waren bepaald; ruimten die Edkins typeert als landscapes of
political memory, geladen met betekenissen die de werkzaamheid van de
monumenten versterken. 158 De plaatsen vormden een soort publiek prikbord
waarop uiteenlopende berichten, brieven en notities werden neergelegd of
opgehangen over wat er was gebeurd, wat er in Nederland aan de hand zou
zijn en wat er zou moeten gaan gebeuren. De duizenden uitingen bestaan
voor het grootste deel uit teksten. De documenten zijn grofweg in vier hoofdgenres onder te verdelen, namelijk als expressies van verdriet en rouw;
affectie en liefde; heiligheid; protest en verontwaardiging. 159
De geimproviseerde monumenten bleven allemaal ongeveer een week
in stand, totdat ze door de verschillende gemeentelijke schoonmaakdiensten
werden opgeruimd. De documenten en objycten werden aan Fortuyns nabestaanden gegeven. Behalve deze straatmonumenten werden in die periode
materiele en online condoleance- en rouwregisters van uiteenlopende
personen en instellingen aangelegd, een apart genre van rouwbewijzen,
waarop hier verder niet wordt ingegaan. 160
Behalve voor het neerleggen van bloemen, kaartjes, tekeningen, speelgo ed, knuffels, kledingstukken, Feyenoord-artikelen en specifieke Pim-attri-

buten - sigaren, stropdassen en hondjes - als uitingen van verdriet en rouw,
werden de monumenten vooral gebruikt om politieke kritiek, verontwaardiging en haat naar buiten te brengen. De heersende onvrede bracht een
brede stroom van protest op gang, die vooral vanwege de focus van de media,
de aspecten van rouw en verdriet overstemde. Het ging daarbij niet alleen om
woede op de moordenaar of op het veronderstelde gebrek aan beveiliging van
Fortuyn door de overheid, maar vooral om kritiek op de heersende politiek
ten aanzien van immigratie, integratie, onveiligheid en bureaucratie.
De expliciete protestboodschappen maakten bijna een derde uit van alle neergelegde brie~es en documenten. Teneinde een boodschap nadrukkelijker tot
uiting te brengen en beter leesbaar te maken, waren ze in hun materiele
uitvoering meestal duidelijk onderscheiden van andere. In de eerste plaats
waren ze visueel nadrukkelijk aanwezig. Om dit te bereiken werden ze voorzien van grote en duidelijke letters in een heldere lay-out die veelal op de
computer was uitgevoerd. Het waren duidelijke publieke statements die ook op
enige afstand door bezoekers goed waren te lezen. Bovendien vielen ze op door
hun expliciete en vaak grove taalgebruik gericht op politieke partijen, politici en
misstanden in de samenleving. Deze karakterisering impliceert niet dat de
andere boodschappen ook niet als zodanig kunnen worden geinterpreteerd. De
vele liefdesverklaringen en verwijzingen naar messiaanse, heilige of goddelijke
kwaliteiten, dragen indirect ook kritiek op een falende overheid uit. 161
Na de avond van de moord nam het relatief spontane gehalte in de
opbouw van de monumenten af. Door de brede aandacht in de media raakten
het bestaan en de functie van de nieuw opgerichte monumenten algemeen
bekend. Daardoor werden brieven en boodschappen meer en meer thuis
voorbereid en uitgevoerd en ontstond de inhoud in toenemende mate in
interactie met het nieuwe discours dat zich die week over Fortuyn ontwikkelde. Teneinde de kritische boodschap sterker onder de aandacht te brengen
en niet in de massa van bloemen en brieven verloren te laten gaan, brachten
sommige personen meerdere, al dan niet identieke exemplaren van hun tekst
op verschillende plaatsen van het monument aan oflegden deze bij verschillende monumenten neer. Vanwege de beperkte materiele duurzaamheid van
papier onder invloed van weersomstandigheden, werden de berichten vaak in
plastic gehuld. Het aanbrengen van versteviging, zoals het inlijsten ofhet
aanbrengen van karton moest er verder voor zorgen dat de tekst in de massa
van papieren en objecten leesbaar bleef. Zodoende werd dit genre boodschappen ook beter zichtbaar voor de media, die juist op zoek gingen naar
aansprekende shots voor de nieuwsrubrieken.

108

109

Belangrijk bij dit alles is dat de auteurs nogal eens in de nabijheid van
hun neergelegde boodschap bleven, zodat ze in daaruit voortvloeiende discussies met andere omstanders het persoonlijk standpunt uitgebreider naar voren
konden brengen. Bovendien konden aanwezige briefleggers inhaken op een
eventuele interesse van de zijde van de media en op die wijze een veel groter
bereik voor hun opvatting realiseren. Andere aanwezigen, van wie het niet
duidelijk was of ze zelf een document hadden neergelegd, bleven nogal eens
rond de plek hangen en gaven ongevraagd hun mening oflokten andere
aanwezigen tot discussie uit. Daartoe werden teksten opgepakt, gelezen, doorgegeven en bediscussieerd. Vaak kwam het daarbij neer op bevestiging, versterking of uitbreiding van de geschreven boodschappen, maar ook werden
standpunten aangevaIlen, verschoven of genuanceerd. Ter plekke was dan ook
nauwelijks sprake van ingetogen rouw of nadrukkelijke stiltebetrachting. Op
deze wijze manifesteerden de plekken zich als actieve arenas of resentment, fora
waar de verontwaardiging, woede en haat in opinies en discussies zowel schrif.
telijk als mondeling gestalte kregen en nieuwe betekenissen werden gevormd.
Niet aIleen de performativiteit van het monument en van de betrokken
personen is relevant voor de duiding en perceptie ervan, ook de betrokkenheid en actieve rol van moderne media als televisie en internet moeten op
hun waarde worden geschat. De uitgebreide, geensceneerde medialisering
van de gebeurtenissen bracht een voortdurende wisselwerking tot stand
tussen de media en de 'makers' van de monumenten. De grote hoeveelheid
actieve bezoekers maakte de locaties tot effectieve brandpunten van kritiek.
De verslaggeving op televisie droeg de boodschappen en de inhoudelijke
discussies tot ver buiten de rysieke locaties uit. Hierdoor werd de suggestie
van een breed gedragen ongenoegen in de samenleving vergroot.
Zowel de personen als de media zijn de centrale tussenpersonen bij
het verschijnsel dat ik performing monuments genoemd heb, een verwijzing
naar de actieve werking van deze monumenten, die door zowel de bricolages
zelf als daarbij betrokken personen en mediators gezamenlijk werd gerealiseerd. Het is de bemiddelende functie van de monumenten die bij de interactie tussen boodschappers, publiek en media van doorslaggevend belang
lijkt te zijn geweest voor de dynamiek en het verloop van het proces van
'memorialisering' en van de politieke revolte.

\vt',IE'"
l~11l fl.\f)
c- 1)
I\! If V V1\

11
;:

f

Een van de protestboodschappen, kort na 6 mei 2002 neergelegd bij het standbeeld van
Willem de Zwijger op het Plein in Den Haag (Collectie Pim Fortuyn).

Een politieke boodschap
De monumenten waren dus opgebouwd uit duizenden brieven, kaarten, notities, affiches, tekeningen en foto's waaruit de private gevoelens en emoties
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van rouw, verdriet, genegenheid, vriendschap, liefde en de notie van heiligheid publiek naar voren kwamen. Het krachiigst, zowel in tekst als in vormgeving, waren echter de uitingen van protest, kritiek, verontwaardiging,
woede en wraak. Deze kritische boodschappen waren, zoals gezegd, in het
bijzonder gericht op veronderstelde misstanden in politiek, bestuur en
samenleving. In het bijzonder waren ze bedoeld tegen de tevoren door politiek en media gevoerde 'haatcampagne' jegens Fortuyn. De protestboodschappen werden bij duizenden als brief aan hem, als boodschap aan de
Haagse politiek of als ongeadresseerd pamflet neergelegd. In de protestboodschappen is de veronderstelde 'demonisering' van Fortuyn een voortdurend
terugkerend thema. Beschuldigingen werden zowel direct als indirect geuit:
'Wie zijn je echte moordenaars????'.,62 Als ware het een politiek billboard
somde een andere anonieme schrijver weer direct oorzaak en gevolg op: 'Kok,
Melkert, Rosenmoller, De Graafhebben de voeding geleverd tot de laffe
moord op onze held! Woorden als "haatzaaien", "tweedracht" en "slecht voor
de samenleving" hebben de dader aangezet tot moord! lOp] 15 mei afrekenen
met deze mensen .. .' De gebezigde kwalificaties door de vier genoemde linkse
politieke leiders over het optreden van Fortuyn en de ultieme consequentie
daarvan, zou volgens de schrijver bij de verkiezingen van 15 mei 2002 tot
uitdrukking moeten worden gebracht. Anderen spraken zich directer uit: 'Ik
vraag u om op 15 mei op Pim te stemmen, anders zou hij n6g voor niets zijn
gestorven ook.' Een Rotterdamse trambestuurder schreef op 9 mei onder het
onomatopelsche pseudoniem Tingeling een gedicht met daarin de regels: 'ze
komen weer van links de schoten; heel Nederland gaat naar de kloten; een
land vol idioten.'
Onverholen kritiek gold de 'linkse' of 'fascistische' pers. Een pamflettist stelde: 'De media-klootzakken hebben een sfeer gecreeerd die Pim
Fortuyn het leven kostte', en een ander, in verwijzing naar de zestiendeeeuwse Vader des Vaderlands: de '2de Prins van Oranje der Nederlander [sic]
is helaas vermoord: bedankt TV-media en politieke leiders.' Maar ook wilde
men het yolk weer aan de macht, zoals iemand schreef: 'Laat in de media
meer gewone mensen met elkaar in het debat. De echte experts zitten in de
bevolking.' Ook hieruit spreekt de afstand tussen de overheid en de samenleving en de wens om zelfhet roer over te nemen. Men veronderstelde onbegrip bij de politici: 'Waarom begrijp jij het yolk en begreep het yolk jou, maar
begrepen de media en de zittende politiek er helemaal niets van?'
Terwijl de monumenten een krachtig protest jegens het landsbestuur
uitdroegen, genereerden ze anderzijds een nationalistisch getinte saamhorig112

heid. Een brie~e van het stel Peter en Petra meldde daarover: 'Wij Nederla n
ders hebben de afgelopen dagen laten zien wat voor gevoelens wij kunnell
tonen. We zijn een eenheid.' De eerste dagen na de moord vormden een
periode waarin de Nederlanders zich, gemeten over de afgelopen jaren, het
me est met elkaar verbonden hebben gevoeld. I63 In toenemende mate
vertolkten de monumenten in die week een nationalistisch verhaal, over de
eenheid van de Nederlandse samenleving en tegelijkertijd van de desintegratie ervan. Dit kwam tevens tot uiting in een groot aantal, vaak met politiek
getinte teksten aangevulde, Nederlandse vlaggen en een veelvuldig gebruik
van de 'nationale' kleur oranje, en in uiteenlopende teksten met verwijzingen
naar de nationale geschiedenis en cultuur, de bedreigingen - immigranten
dan weI de islam - daarvan en de nieuwe redder van de natie. Tegen de
achtergrond van het gegeven dat patriottisme en nationalisme in Nederland
in de regel als politiek incorrect golden, vroeg iemand zich af: 'Sinds wanneer
is vaderlandsliefde een doodzonde?????' Het zoeken naar verbondenheid
kwam mede voort uit de vrees voor een vervreemding van de samenleving.
Een zekere Bianca schreef: 'een ding is zeker, Nederland is Nederland niet
meer!!!'. Ze voelde zich een vreemde, uitgesloten in haar eigen land. I6 4 Een
anonieme schrijver bracht het wat uitgebreider: 'Nooit zal Nederland, de
democratie, meer dezelfde zijn. Nooit meer onschuldig, nooit meer zoals het
was.' Familie S. uit Puttershoek formuleerde het dramatischer: 'Na dit zijn we
reddeloos; wij hebben geen toekomst meer.'
Misschien weI de zwaarste grief onder zijn aanhang was het verlies
van Fortuyn als vertolker van de gevoelens en opvattingen van sociaal zwakke
stedelijke bevolkingsgroepen, die zich onvoldoende gehoord en gesteund
voelden door de heersende politiek. Juist de als 'populistisch' gekwalificeerde
issues inzake immigranten, integratie, criminaliteit, 'zwarte scholen' en
wijken waren politiek jarenlang gebagatelliseerd. Fortuyn had Nederland
echter zogezegd 'wakker geschud', maar omdat vervolgens 'zijn stem weer
was weggenomen', bleefhet nieuw gemobiliseerde electoraat alweer
verweesd en ontredderd achter. Zij schreven daarop zinnen als: 'Ons is het
zwijgen opgelegd' of'Pim, nu we jou hebben verloren zijn we onze woorden
kwijt', 'De democratie vermoord' of 'Geen vrije meningsuiting'. De meest
voorkomende tekst daarbij, in diverse varianten, was de toegeschreven rol van
voorspreker: 'Jij zei, wat wij dachten.'
Dit korte statement bevat een van de sleutels tot de verklaring van de
collectieve en publieke emotionaliteit die een groot deel van de Nederlandse
bevolking overviel. Het verwijst namelijk naar de overdracht van de persoon113

lijke maatschappelijke verantwoordelijkheid van zijn aanhangers op de
persoon Fortuyn - 'jij zei, wat wij dachten' was hun refrein - en naar zijn
functie als een persoonlijk verlengstuk van henzelf. Deze betekenis van 'voorspreker' maakte zijn dood voor hen extra aangrijpend. Door diegenen die zich
sterk met Fortuyn identificeerden, werd zijn dood als een persoonlijke amputatie ervaren. Zij raakten in een keer hun politieke stem, herder en leider
kwijt. Deze onverwachte inbreuk op hun existentiele zekerheden, is een van
de verklaringen voor de heftigheid van hun reacties.
Hoe dan ook, met behulp van Fortuyns rouwmonumenten als materide arena's van politiek protest wist een grote groep Nederlanders de
bestaande machtsstmcturen te tarten en aan te tasten. Dat werd mim een
week later zichtbaar tijdens de parlementsverkiezingen, toen er massaal op
de overleden lijsttrekker werd gestemd. Met hun boodschappen trachtten
'verweesde' burgers de herinnering aan de politieke perspectieven van
Fortuyn nog eens uit te dragen en vast te leggen. Een vrouw schreef de boodschap: 'Jij bent de redder van Nederland, want jij, jij kwam in opstand.' Niet
aIleen hij kwam in opstand, door de 'politieke' rouwverwerking van zijn dood
- de 'Fortuynrevolte' - werden uiteindelijk nog eens I,6 miljoen Nederlandse
kiezers met een proteststem gemobiliseerd. Deze politieke aardverschuiving
bleef niet zonder gevolgen en he eft de politiek, het maatschappelijk debat en
de samenleving als geheel danig be'invloed.
Niet aIleen tijdelijke rouwmonumenten, zoals opgericht voor Pim
Fortuyn, hebben maatschappelijke betekenis en kennen een politieke
dimensie, ook het verschijnsel van de stille tocht heeft vergelijkbare functies.
Niet zelden worden beide fenomenen met elkaar verbonden als na een traumatische dood zowel een monument als een tocht in het leven wordt
geroepen.

De stille tocht
De stille (rouw-)tochten die in Nederland worden gehouden na een ramp of
na zogenoemd 'zinloos geweld' lijken vrij recent aan het rituele rouwrepertoire te zijn toegevoegd. Echter, het in stilte rouwen en herdenken kent in
Nederland een aanzienlijk langere traditie. De stille tocht blijkt te zijn geent
op het typisch Nederlandse religieuze ritueel van stille omgangen (en in het
bijzonder de Amsterdamse Stille Omgang) die jaarlijks ter herdenking en
verering van een heilige of een gebeurtenis werden en worden georganiseerd.
De katholieke stille omgangen vormden in eerste instantie de inspiratiebron voor de stille ooriogsherdenkingstochten die sinds de Tweede Wereld114

oorlog jaarlijks op 4 meL de nationale dodenherdenking, in geheel Nederland
worden gehouden.,6 5 De centrale idee achter die stille herdenkingstochten
voor de oorlogssiachtoffers was de wens om hoop te geven, inspiratie te
bieden voor een betere toekomst, en tot 'versterking van de nationale saamhorigheid' te komen. Vanuit een lokale basis - in de meeste gemeenten werd
of wordt weI een tocht gehouden - hoopte men mentale verbondenheid te
creeren. Daartoe werd een bestaand ritueel omgevormd met de bedoeling
voor de herdenkende gemeenschap een sterkere nationale cohesie te creeren.
Een samenhang die bij de nationale dodenherdenking zelfs de kerkeIijke
gezindten moest overstijgen. Direct na de eerste stille tocht van I94 6 stelden
de kranten inderdaad een dergelijk effect vast en beschreven de onder de
deeinemers aanwezige 'euforie'. Een collectief verzoeningsritueel was
geboren ter verwerking van een nationaal trauma en ais jaarlijks temgkerend
immanent protest tegen ooriog en geweld in het algemeen.
Vervolgens ontstond in de jaren zestig uit deze stille herdenkingstochten een derde type zwijgzame (protest-)marsen: stille tochten. Ze
ontstonden naast of als tegenritueel van de lawaaiige betoging of demonstratie.
Aanvankelijk kenden deze stille tochten nog een zekere verbinding met de
Tweede Wereldoorlog en zijn gevolgen, zoals bijvoorbeeid de anti-Russische
(en daarmee anti-athe'istische) katholieke protestomgangen na het neerslaan
van de Hongaarse opstand in I956 en de stille tocht op 26 januari I9 6 3 in
Budel tegen de Iegering van Duitse soidaten in Nederland. In de jaren zeventig
zouden stille tochten wat breder ais protestinstmment worden ingezet: tegen
bestaande of nieuwe oorlogen, tegen onderdmkkende regimes of na het overlijden van bijzondere personen. De ontwikkeling van de tocht met een ritueel
karakter hield daar niet mee op, want later zouden stille tochten allengs synoniem worden met de vanuit de samenleving zelf georganiseerde protest- en/of
rouwtochten bij dodelijke slachtoffers van zinioos geweld, bij jeugdige
verkeersdoden of na rampen (zoais na de Bijlmerramp in I99 2). De genrebenaming van het ritueel werd daarvan zelfs de eigennaam: de stille tocht.
In de tweede helft van de jaren negentig hebben deze tochten zich
ontwikkeid tot een breed geaccepteerd rouw- en crisisritueel na een traumatische dood. Het begin van die nieuwe ontwikkeling is temg te voeren op de
dood van Meindert Tjoelker door zinioos geweId, op I3 september I997· De
stille tocht in dit Iaatste (vierde) ontwikkelingsstadium is toen ais het ware
geboren. In korte tijd is het ritueel deel gaan uitrnaken van het nationale
rouwrepertoire. ,66 Terwiji deze tocht aanvankelijk incidenteel voorkwam, is
het nu, indien het trauma van het verlies groot genoeg is en - vaak nog bepa115

lender - de wijze waarop het verlies heeft plaatsgevonden schokkend genoeg,
eerder regel dan uitzondering dat een dergelijke tocht wordt gehouden.
Belgie kende in die periode het massale maar kortdurende fenomeen
van de witte marsen. De eerste witte mars van 20 oktober 199 6 , 'de optocht
voor de kinderen', de slachtoffers van de Belgische misdadiger Marc Dutroux,
kwam min of meer uit het niets en was meteen de grootste demonstratie in
Belgie ooit, waarbij de deeInemers zich in het wit, de kleur van de onschuld en
de vrede, hadden gestoken. De marsen worden weI gelijkgesteId met stille
tochten of als origine daarvan, maar vertonen toch een wezenlijk ander
karakter. De grote mars was een politiek georienteerde burgerbeweging,
gedragen door volkswoede, die vooral als thema politiek, justitie en (on-)recht
had en het Belgische politiek-bestuurlijke systeem ter discussie stelde. De mars
kwam voort uit de verwikkelingen rond 'de zaak Dutroux' en had als boodschap
'dit mag nooit meer gebeuren'. x67 De eIementen van rouw en verdriet waren
daarin zeker aanwezig, maar secundair in vergelijking met de stille tochten.
Reeds na twee jaar was de beweging voorbij en verdween de witte mars uit het
straatbeeld. Omstreeks 2000 he eft de stille mars in Belgie zijn intrede gedaan,
die soms ook weI stille (op-)tocht wordt genoemd en daarmee een schatplichtigheid aan het oudere Nederlandse fenomeen verraadt.
De stille tocht zoals in Nederland bekend, is in de eerste plaats een
collectief ritueeI als uiting van verdriet en rouw over wat een persoon of een
groep personen is aangedaan of overkomen. Verdriet dat wordt gedeeld door
de nabestaanden, maar ook met allen die zich daar op een of andere manier
bij betrokken voeIen. Deze massale rouwmarsen zijn in de regel tegelijkertijd
drager van een breed gedragen gevoel van morele verontwaardiging, gericht
op een Nederlandse overheid of op de samenleving als geheel. De stille tocht
geeft dan ook in meer of mindere mate een impliciet protestsignaal af tegen
verschijnselen als zinloos gewe1d en (verkeers-) onveiligheid. Het ontstaan
van de stille tochten valt te verklaren uit het gegeven dat in de moderne
samenleving mens en in afnemende mate bereid zijn om de ontijdige, onlogische of niet-functionele ('zinloze') dood te accepteren. Het idee heeft postgevat dat in de hedendaagse, technologische en gereguleerde wereld de dood
verregaand zou zijn uitgebannen. Wanneer de dood zich dan op een 'onredelijke' of vroegtijdige wijze toch aandient, is het verdriet des te groter, verloopt
het rouwproces moeizamer en dient de wereld van het 'onrecht' kennis te
nemen. De stille tocht blijkt daarbij een effectief rituee1 instrument.
In de stille tocht voe1en de deelnemers zich bovendien verenigd in
nationale verbondenheid tegen botheid en normloosheid in de samenleving.

De gevoe1ens die hierover Ieven acht men symbolisch 'verwoord' in de tocht.
Daarmee wil men op nationaal niveau aandacht voor de problematiek vragen
en tegelijk een appel doen op zowel de overheid als de samenleving zelf (en
de potentiele daders) om nieuwe gevallen te help en voorkomen. Dit minimale en ingetogen ritueel voor gedeelde rouw werd daarmee eens gekwaliflceerd als het 'zoeken naar samenleving'. x68 Dit typeert het zoeken naar
collectiviteit, cohesie en steun in woord, gebaar en ritueel in een maatschappij die sterk individualistisch heet te zijn en waarin traditionele en
nationale gemeenschapsbanden zijn ondermijnd. Dit aspect speelde ook mee
in de omstreden stille tocht na de dood van de Marokkaans-Nederlandse
tasjesdief El Bejjati, waarmee, zoals Stengs in een scherpzinnige analyse
duidelijk maakt, de impliciete uitsluiting van de Marokkaanse gemeenschap
opnieuw publiek ter discussie werd gesteld. x69
Ook bij stille tochten speelt de brede aandacht van de media voor het
verschijnsel een belangrijke ro1. Niettegenstaande het feit dat het vaak om
lokale kwesties en lokaal samengestelde groepen gaat, stellen zowel zegslieden als commentatoren telkens vast dat deze tochten in hun perceptie
gevoelens representeren die in de hele samenleving spelen. Doordat de
media in de regel verslag doen van deze tochten, krijgt juist de gemedialiseerde performance ervan een nationale reikwijdte. De incidenten die de
aanleiding waren om deze tochten te houden, ervaart men als typerende voorbeelden van een verval van de moraal van de natie, een gebrek aan toezicht
van de overheid of van de onrechtvaardigheid van het lot. Ook hier geeft het
ritueel uitdrukking aan de betrokl<en gemeenschap, dient het ritueeI het
'kwaad' te bezweren en wordt publiek een nationaal appel gedaan op de handhaving van de waarden en normen binnen de moderne samenleving; een
maatschappij waarin door individualisering en globalisering de collectieve
waarden en normen zijn afgevlakt en steeds minder goed te benoemen zijn.
Bij het zoeken naar de eigenheid van die waarden en normen en naar een
nieuwe eigen Nederlandse identiteit wordt vaak verwezen naar de christelijke
wortels van het land. Dit is ook het geval bij de tochten na zinloos geweId,
waarbij nogal eens expliciet wordt gerefereerd aan de tien geboden die, zo
wordt dan gesteld, weer als morele leidraad voor de samenleving zouden
moeten gelden.
Anders dan gedacht wordt, is de stille tocht zeker geen 'ritueel bij
gebrek aan beter'. Het in stilte omgaan he eft zich door de tijd, geworteld in
de Nederlandse geschiedenis, juist bewezen als een kwalitatief sterk, expressief, aansprekend en effectief ritueel. Het onderscheidt zich in dubbel
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opzicht door zijn stille waardigheid en door de impliciete beschouwende en
spirituele dimensies ten opzichte van de veelheid aan niet-stille manifestaties, optochten (zoals de lawaai-tocht voor Theo van Gogh ' 70 ), demonstraties
en ketelmuziek (charivari). Bovendien contrasteren ze ook met de uitgaansen lawaaicultuur als gevolg waarvan menig zinloosgeweld-slachtoffer - voor
wie zulke tochten worden gehouden - is gevallen. Op momenten van emotionele crisis blijkt dit herdenkings- en/of protestritueel, met een nationaal
dragende en bindende kracht, als publieke religie een zinvol en zingevend
antwoord te geven op gebeurtenissen en (onrust-)gevoelens die de samenleving in beroering brengen.
Daar staat tegenover dat de stille tocht een zekere inflatie lijkt te hebben
ondergaan. In de eerste plaats gebeurde dat nadat er een enkele keer ook
tochten voor dierenleed (zoals in 1999 voor Drachter pitbull Boris) werden
georganiseerd en vervolgens groeide er ook een zekere media- en publieksmoeheid vanwege de veelheid aan tochten die in Nederland om aandacht vroegen.
Echter, hoewel er een zekere betekenisverschuiving heeft plaatsgevonden, is
het belang van het ritueel zeker niet verdwenen. De nationale 'uitstraling' en in
samenhang daarmee de aandacht van de landelijke media voor een tocht is
weliswaar verminderd, op lokaal niveau is zijn functie niet afgenomen.
Immers, het verdriet is na zinloos geweld niet minder dan vroeger. De stille
tocht blijft daarmee een effectief instrument voor collectieve rouw wanneer de
lokale gemeenschap getraumatiseerd is door zinloos geweld of andere vormen
van ontijdige dood. Dan organiseert de lokale gemeenschap haar stille tocht en
he eft het ritueel zijn therapeutische, helende en demonstratieve werking, ook
al besteden de media er op bovenlokaal niveau minder aandacht aan. Niet-organiseren kan de suggestie wekken dat een zaak minder ernstig zou zijn en dat
daarmee een slachtoffer minder eervol of respectvol zou worden behandeld of
zelfs zou worden gediscrimineerd. '7'
Die verminderde nationale betekenis is tegelijk een teken van het relatieve succes van de tochten. Weliswaar is geweld niet uitgebannen, de verontwaardiging, de politieke boodschap van de tochten, is weI degelijk
aangekomen. Na veel gevallen van zinloos geweld gevolgd door een stille
tocht zijn burger- en overheidsinitiatieven in het leven geroepen die de
problematiek moeten helpen bestrijden. En zo is ook de maatschappelijke
normen- en waardendiscussie mede onder invloed van de nadrukkelijke
aandacht die de stille tochten tegen zinloos geweld en hufterigheid opeisten,
op de nationale politieke agenda terechtgekomen. Dat doel hebben de stille
tochten reeds bereikt.
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Conclusie
Rouwen kent uiteenlopende aspecten. De belangrijkste functie is om privl'
het traumatiserende verlies van een familielid, vriend of beken de te helpen
verwerken. Rouwen is echter niet een gelsoleerd verschijnsel dat een mens
helpt om op een strikt persoonlijke wijze met zijn ofhaar verdriet om te
gaan. De dood brengt namelijk ook allerlei andere emoties teweeg: van machteloosheid, eenzaamheid, woede, haat, verbittering en angst, gevoelens die
meestal niet tot het private domein beperkt blijven. (On-)gecontroleerd of
(on-)bewust vinden ze eveneens een uitweg in het publieke domein. Dat kan
op persoonlijk vlak geschieden via een beschuldigende uitval over de dader in
een privegesprek, maar ook als collectief protest via het podium van een tijdelijk gelmproviseerd monument of door middel van een stille tocht.
De beide 'democratische' publieke rouwinstrumenten - monument en
tocht _ zijn eigenlijk pas aan het einde van de jaren negentig in Nederland
gemeengoed geworden. In korte tijd hebben ze een bijzondere betekenis en
functie voor de samenleving verworven, die niet zonder effectiviteit zijn
gebleken. Die invloed komt op tweeledige wijze naar voren. Enerzijds
kunnen ze in de politiek-bestuurlijke sfeer een bijdrage leveren aan de oplossing van problemen als geweld en onveiligheid, en anderzijds vervullen ze
lokaal een duidelijke functie om het persoonlijk verdriet te verwerken, terwijl
tegelijkertijd boosheid en gevoelens van onmacht kunnen worden geventileerd. Die laatste functie kent overigens ook een 'nationale' dimensie,
waarmee een stille tocht, via zijn gemedialiseerde representaties, een vergelijkbare therapeutische uitwerking op de samenleving zelfkan hebben.
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