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1. Inleiding 

De laatste tijd, al meer dan tien jaar, is er een zoektocht naar nieuwe rituelen gaande. Dit artikel 

biedt een historische belichting van deze zoektocht op de terreinen van sterven en rouwen. Rituelen 

markeren hier de overgang van leven naar dood en van een leven met iemand naar een leven 

zonder die persoon. Deze markering biedt maatschappelijke erkenning van het (toekomstige) 

verlies en de daarmee gepaard gaande gevoelens van angst, wanhoop, machteloosheid en verdriet 

worden (onder andere) via dit ritueel gereguleerd. De belangrijkste functie van deze rituelen bestaat 

uit het wekken van een gevoel van verbondenheid waarmee de (naderende) dood en de emoties die 

daarmee gepaard gaan zowel worden erkend als bestreden of in toom gehouden. Het artikel mondt 

uit in een pleidooi deze functie van overheidswege te bekrachtigen. 

 De belangstelling voor rituelen is in de laatste decennia enorm toegenomen en tevens is de 

alledaagse betekenis van het begrip ritueel sterk uitgebreid. In traditionele zin verwijst het begrip 

naar religieus ritueel dat reikt naar een gevoel van verbondenheid met een als ‘hoger’ of ‘dieper’ 

voorgestelde werkelijkheid. Vroeger was zo’n hiërarchie veel vanzelfsprekender, maar naarmate 

het aantal onkerkelijken toenam, werd met niet-religieuzen als ook met twijfel aan religieuze 

uitgangspunten sterker rekening gehouden. Vooral vanaf de jaren zestig raakten veel religieuze 

rituelen in onbruik, zoals ook veel oude omgangsvormen met een sterk ritueel karakter. Tegelijk 

werden ook steeds meer niet-religieuze gewoonten en gebruiken als rituelen herkend. 
1
 Het gaat 

dan om gestandaardiseerde handelingen in de maatschappelijke en de individuele (levens)cyclus 

die reiken naar een meer ‘aards’ gevoel van verbondenheid met mensen. 
2
 

2. Van een ‘regiem van stilte’ naar een ‘emancipatie van emoties’ 

In de eerste helft van deze eeuw boden de omgangsvormen in Nederland nauwelijks ruimte voor 

het uiten van de emoties rond sterven en rouwen. Flinkheid en moed betekenden vooral het kunnen 

                                                 

1 Enkele voorbeelden: De bekende socioloog Irving Goffman publiceerde in 1967 een bundel 

essays onder de titel Interaction Ritual. De rituelen waarvan in de roman Rituelen uit 1980 van 

Cees Nooteboom sprake is betreffen (volgens de achterflap): ‘de Heilige Mis, de beurs, een 

liefdesgeschiedenis en de Japanse theeceremonie’. En in de titel van een studie naar 

sadomasochisme wordt aangegeven dat het bij SM vooral gaat om regie en ritueel (Wetzstein 

e.a. 1995).  
2
 De antropoloog Victor Turner heeft erop gewezen dat dit gevoel van verbondenheid (‘commu-

nitas’) met name voor de gevestigden (‘structurally superior’) belangrijk is, terwijl het de 

buitenstaanders (‘structurally inferior’) vooral gaat om de symbolische verheffing tot gevestigde 

(Turner 1995). Over de (ambivalente) gevoelens van superioriteit en inferioriteit rond het 
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verdragen van pijn en angst zonder een kik te geven, het volhouden van een ‘regiem van stilte’. 
3
 

Uit mijn studie van veranderingen in het Tijdschrift voor Ziekenverpleging, in verpleegkundige 

handboeken en toonaangevende geschriften inzake medische ethiek (Wouters 1995) blijkt dat tot in 

de jaren zestig het naderende einde als regel niet aan de stervende werd meegedeeld. De gevoelens 

van stervenden en hun intimi kwamen slechts tot uiting in religieuze rituelen - het sacrament der 

stervenden en het lezen van de bijbel. Daarbuiten bestond nauwelijks aandacht voor het 

gevoelsleven en gold het voorschrift dat allen zich moedig en flink moesten gedragen, d.w.z. 

zwijgen - daarin eventueel bijgestaan door pia fraus oftewel gewijde leugens. Men ging er van uit 

dat het vernietigen van hoop op genezing een te grote belasting van het gevoelsleven inhield en tot 

een onverdraaglijk einde zou leiden. 

 Dit regiem van stilte gold ook voor het rouwen. Rouw was een tamelijk sterk geïnstitueerde 

sociale verplichting, hetgeen alleen al blijkt uit de indeling in zware, halve en lichte rouw. Het 

dragen van rouwtekenen was gebruikelijk en in een bekend etiquetteboek als ‘Hoe hoort het 

eigenlijk?’ vindt men uitgebreide voorschriften hieromtrent, bijvoorbeeld: ‘Gedurende de eerste 

zes weken van zware rouw gaat men nergens heen buitenshuis behalve naar de kerk’ (Groskamp-

ten Have z.j.: 254). Dat de emoties van rouw niet directer in het openbaar mochten worden geuit 

maar slechts op de symbolische wijze van het ritueel hing ook samen met een hevige angst voor 

status- en gezichtsverlies: het gold als een teken van zwakte en verzwakte dus iemands reputatie. 

Die normen van flinkheid en waardigheid golden ook in de privé-sector: zelfs intimi tolereeerden 

het tonen van verdriet, angst of woede nauwelijks. Pogingen om deze gevoelens met elkaar delen, 

zoals dat tegenwoordig heet, werden al gauw opgevat als ‘jezelf laten gaan’ of ‘jezelf laten 

kennen’. Nu geldt eerder: ‘laat zien wie je bent’. Naar huidige maatstaven gemeten, vierden de 

afweermechanismen ontkenning en verdringing hoogtij. 

 Veel mensen zien tegenwoordig in de oude rouwrituelen graag een openbare expressie van 

individueel verdriet, maar de code sloot die expressie juist uit. Men moest zijn verdriet ‘waardig’ 

dragen, hetgeen erop neerkwam dat men er zo weinig mogelijk van moest laten blijken. De rituelen 

boden een wij-gevoel en ze schonken een zekere maatschappelijke erkenning van verlies en 

verdriet, maar een traan mocht er niet vloeien. Ze fungeerden vooral om emoties onder controle te 

                                                                                                                                                            

sterfbed: zie Van Dantzig 1990.  
3 In de bestseller To Kill A Mocking Bird komt een vrouw voor die aan kanker lijdt en nog maar 

kort heeft te leven als zij merkt aan de pijnstillende morfine verslaafd te zijn geraakt. Omdat zij 

vrij, ‘aan niets en niemand iets verplicht’, wil sterven ondergaat ze haar pijn voortaan zonder 

morfine en breekt zo haar verslaving nog voor ze sterft. Dit wordt een toonbeeld van flinkheid 
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krijgen en te houden, en om te laten zien hoe waardig en flink het verlies werd gedragen. 

Bovendien werden ze gebruikt ter markering van standsverschillen: hoe belangrijker de dode, des 

te uitbundiger de rouw. Op die manier werden rituelen vaak aangegrepen om gevoelens van 

wanhoop en onmacht te bedekken onder een openbaar vertoon van fatsoenlijke chic. 

 In de gelijker wordende verhoudingen en via krachtiger gelijkheidsidealen werd, vooral 

vanaf de jaren zestig, op iedere dwang van anderen, ook via voorstellingen over bovenmenselijke 

anderen, kritischer gereageerd, en zo ging democratisering gepaard met secularisering. 
4
 

Traditionele vormen van emotieregulering zoals via rituelen werden steeds vaker als ‘stijf’, 

‘doorzichtig’ en zelfs als ‘bedrog’ ervaren. Veel ‘vaste regels’ kregen een negatieve klank: 

obligaat, sjablone, cliché. Vooral openbare rouwrituelen zoals het dragen van zwarte kleding of 

rouwbanden, zijn in onbruik geraakt. Mede daardoor raakten stervens- en rouwprocessen sterker 

beperkt tot de privésfeer. Tegelijk nam de belangstelling voor het rouwen toe: ‘Het rouwen lijkt in 

de jaren zestig op wijde schaal ontdekt te zijn, eerst als onderwerp van onderzoek en 

theorievorming, en vervolgens als terrein voor een speciale therapievorm...’ (van Opzeeland-de 

Tempe 1980: 14/17). In dit proces verbreidde zich een nieuw ideaal dat eruit bestond uitvoerig 

aandacht te schenken aan de emoties rond ziekte, sterven en nabestaan. In ‘slecht-nieuws-

gesprekken’ werd de naderende dood als regel juist wel besproken en het zich daarbij ‘verschuilen’ 

achter religieuze of andere ‘frasen’ werd steeds vaker verdacht gemaakt als verdringen, ontkennen 

en bezweren. Zo verminderde de sociaal toegestane, collectieve afweer van de intense emoties 

rond sterven en rouwen en kwamen allen onder steeds sterkere druk om deze meer onder ogen te 

zien en ze tegelijkertijd onder controle te houden. Waar vaste rituelen voor allen waren - en verder 

een regiem van stilte - is een veelheid van vormen gekomen om angsten en andere emoties te delen 

in de intieme kring. Door deze ‘emancipatie van emoties’ - het toelaten ervan tot het centrum van 

de persoonlijkheid, het bewustzijn - ontstond een nieuw ideaal van flinkheid. Waar het oude ideaal 

verwees naar de kracht die nodig was om slechts via de rituelen aan gevoelens uiting te geven, daar 

verwijst het nieuwe flinkheidsideaal naar de kracht die is geboden om zich in het naderende einde 

en in stervenden in te leven en de (doods)angsten die zich daarbij aandienen onder controle te 

houden. 

                                                                                                                                                            

en moed genoemd (Lee 1960: 118).  
4
 ‘Een nieuwe golf van secularisering heeft in de jaren 1965-1980 de fundamenten van de 

Nederlandse "zuilen" danig aangetast. Deze versnelling in het proces van functieverlies van 

religieuze regimes paste in een meer algemeen patroon van "informalisering" op velerlei gebied’ 

(Goudsblom 1988: 173).  
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 Hoewel het ‘regiem van stilte’ sedert de jaren zestig niet langer dominant is, toch bestaat 

het ook nu nog, zowel in veel niet-westerse samenlevingen als in sommige sociale klassen. In een 

onderzoek naar de manieren waarop mensen een echtscheiding opvangen, vergeleken de 

sociologen Oosterbaan en Zeldenrust mensen die in traditionele, hechte familienetwerken leven 

met hen die individueler in meer open vriendennetwerken leven. Zij concludeerden dat het de 

mensen in de traditionele netwerken onmogelijk was hun hart uit te storten, ook niet in de intieme 

kring:  

Men wilde liefst zo snel mogelijk alles vergeten. Het leven ging vooral verder. Praten werd 

maar "gezeur" gevonden, het was "moeilijk doen" en bleek vooral een synoniem voor 

roddelen, klagen of aanklagen. Het werd opgevat als gedrag waarmee men zichzelf 

verlaagde. (Oosterbaan en Zeldenrust 1988: 942/944) 

Met behulp van zulke opvattingen werden de belangen of gevoelens van één individu 

ondergeschikt gemaakt aan die van de groep, in dit geval de familie. Deze mensen hadden ook 

geen ander weermiddel dan de familie en haar eer. Dáárvoor zetten zij zich in. Door deze 

traditionele oplossing te volgen  

hoeft er ook niet gepraat of gedacht te worden over eigen gevoelens of drijfveren. Het is een 

poging om zich te onttrekken aan een confrontatie met de eigen emoties: een 

afweermechanisme. (...) Eerder dan van het verwerken van moeilijkheden, zou je hier 

kunnen spreken van het wegwerken van moeilijkheden; ze worden als het ware uit de 

gedachten verbannen. (Oosterbaan en Zeldenrust 1985: 214/7) 

Ook hier werd dus het oude flinkheidsideaal en een ‘regiem van stilte’ geconstateerd. In de 

beschreven traditionele netwerken lijkt deze code te zijn ‘geconserveerd’. 

 Datzelfde lijkt op te gaan voor niet-westerse samenlevingen met rouwrituelen waarin ‘het 

gedrag van de nabestaanden, inclusief het uiten van bepaalde emoties, zo sterk [is] voorgeschreven 

door sociale regels, dat er voor persoonlijke beleving haast geen plaats meer lijkt te zijn’ (Van 

Opzeeland-de Tempe 1980: 14). 

 

3. Rituelen en gevoelens van wanhoop en onmacht 

Sterven en dood gaan gepaard met zulke intense emoties dat men er radeloos en redeloos van kan 

worden. Het gevaar daaraan ten prooi te vallen werd door rituelen ingekaderd en bezworen. De 

hierboven gebruikte uitdrukking ‘emancipatie van emoties’ verwijst naar experimenten of 

oefeningen in het verdragen van gevoelens van wanhoop en onmacht. Het is een moeizaam proces 
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dat veel van de betrokkenen vergt. Zo werd de afgelopen decennia weliswaar steeds duidelijker 

onderkend dat artsen die doorbehandelen terwijl ze eigenlijk weten dat de kans op genezing nihil 

is, de wanhoop van hun patiënten vrezen alsook hun eigen onmacht niet kunnen verdragen, maar 

nog steeds is de vraag omstreden hoe artsen en patiënten die emoties dan wél de baas moeten 

worden. Ter illustratie enkele citaten, variaties op het motto ‘hoop doet leven’: 

‘Artsen zouden meer tegengas moeten bieden als patiënten door willen gaan met zinloze 

behandelingen,’ stelt [oncoloog] Cleton. Terwijl hij dit zegt, schrikt hij van het woord 

zinloos. Cletons werkkamer lijkt ineens gevuld met patiënten die verwijtend roepen dat die 

kuren voor hen wèl zinvol zijn: ze betekenen het laatste sprankje hoop. [Op de vraag of 

chemotherapie een vorm van stervensbegeleiding is, reageert iemand van het Integraal 

Kankercentrum Amsterdam]: ‘Ik weet niet of je dat zo kunt stellen... het in stand houden van 

hoop [acht ik] een legitieme reden voor kuren waarvan het nut te betwijfelen is. Zo geef je 

mensen tijd om toe te groeien naar het besef dat ze dood gaan. Alternatieve geneeswijzen 

vervullen ook die functie... Uit een groot onderzoek is gebleken dat patiënten die kozen voor 

een alternatieve geneeswijze donders goed wisten dat ze daar niet beter van zouden worden. 

Je doet iets, daar gaat het om.’ (Braams 1994) 

Iets doen dat zinloos is, niet geloven dat het helpt, terwijl het zinloze doen toch helpt het gevoel 

van machteloosheid te bestrijden: dat is ook kenmerkend voor veel rituelen. Als zieken, stervenden 

en hun (alternatieve) geneeskundigen ‘iets doen’ verwachten zij vaak toch, haast tegen beter weten 

in, enig effect. Als die hoop dan teloor gaat, kunnen de gevoelens van wanhoop, onmacht en de 

daarbij horende drang toch ‘iets te doen’ ertoe aanzetten om euthanasie te vragen en toe te passen. 

Om dat te voorkomen zouden rites een functie kunnen vervullen, meent de schrijver en 

verpleeghuisarts Bert Keizer: ‘Een rite zou bescherming kunnen bieden tegen een onverwachte 

vlaag van radeloosheid of angst’ (Keizer 1994: 78). Moderne rituelen zijn dan ook niet zozeer 

gericht op het scheppen van hoop als wel op het gevoel van verbondenheid. Het samen iets doen, 

weten dat het zinloos is, maar niettemin samen, staat op de voorgrond. Zo’n ritueel erkent de 

gevoelens van wanhoop en machteloosheid tot op grotere hoogte en staat daarom minder in het 

teken van hoop en sterker in het teken van wanhoop, zij het ingetoomd door de rituele vorm. 
5
 Van 

                                                 

5 Net als bij ‘andere’ rituelen zal de erkenning dat iemand zich tegen heftige gevoelens teweer 

moet stellen ook sterker als een maatschappelijke erkenning worden ervaren naarmate degene 

die bij het ‘zinloze doen’ voorgaat een hogere maatschappelijke status heeft. Dit kan een motief 

vormen voor onkerkelijken om een pastor bij een uitvaart te vragen en een motief van pastores 

om rituelen te stimuleren, bijvoorbeeld om een brandende doopkaars op het graf te plaatsen: 
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deelname aan traditionele rituelen werd vaak wel degelijk een heilzame werking verwacht. Ze 

dateren dan ook uit een tijdperk waarin rituelen nog als volwaardige kracht waren opgenomen in 

het gehele veld van krachten en tegenkrachten waarvan men zich voorstelde dat zij inwerken op 

situaties en mensen die men als bedreigend ervoer. De nieuwe rituelen hebben die pretentie niet; ze 

zijn vooral bedoeld voor momenten waarop zich een bedreigende situatie aandient als een 

voldongen feit waartegen kracht, kruid noch ritueel is gewassen. Ook Bert Keizer wijst erop dat de 

roep om een rite veel dringender is geworden naarmate een verbeterde prognosestelling alle hoop 

kon uitsluiten (‘Alleen in het licht van een prognose kan een mens op dit gebied iets willen 

besluiten’), om daar onmiddellijk op te laten volgen: ‘Het probleem is alleen dat je zoiets niet kunt 

bedenken. Als mensen iets gaan bedenken krijg je een driekoppig scheerapparaat, geen rite (Keizer 

1994: 78). Inderdaad, mensen die niet tot een subcultuur behoren waar ze het gewend zijn, staan in 

de speurtocht naar nieuwe, expressieve rituelen voor een bijzonder moeilijke taak: hoe een vorm te 

vinden die authentiek is, terwijl anderen naar je kijken. Hierop wijst ook de zoon van een bekende 

Haagse uitvaartondernemer: 

Nieuw ritueel maken is overigens niet zo makkelijk... Maar men zoekt naar nieuwe vormen. 

Bijvoorbeeld mensen die in de aula van de begraafplaats zelfgemaakte gedichten ter ere van 

de overledene gaan opzeggen. Dat kan heel ontroerend zijn. Ook heel onbeholpen... Soms 

leidt dat tot kromme tenen. (Hove 1989) 

Het beeld van kromme tenen komt vaker voor: 

Als niemand iets zegt of doet in de aula, krijg je een geweldige spanning, maar het 

tegenovergestelde kan ook kromme tenen wekken. Zo wilde iemand songs van Bette Midler, 

a capella gezongen, door een zwart iemand... Aan het slot van de plechtigheid werden er 

witte balonnen opgelaten, het was bijna een happening. (Schaepman 1992) 

Alleen al uit deze vormonzekerheid valt af te leiden dat de trend om de uitvaart weer meer in eigen 

hand te nemen vrij recent is en zich nog beperkt tot een minderheid, ook al is die groeiende (vgl. 

Sax e.a. 1989). Kennelijk is het onder ogen zien van dood en doodsangst nog minder praktijk dan 

ideaal en manifesteert de traditie van het regiem van stilte en een daarbij passende 

emotieregulering zich nog telkens wanneer een dierbare dode als vanzelfsprekend buitenshuis 

wordt opgebaard en de uitvaart uit handen gegeven. Die traditie leeft dus voort, ook al groeit het 

verzet ertegen. Het naast elkaar bestaan van zowel oude als nieuwe idealen, praktijken en 

                                                                                                                                                            

‘Regelmatig dringt de pastor er op aan zulke rituelen uit te voeren. Want zonder rituelen is het 

afscheid volgens hem niet volledig’ (Vinckx 1995).  
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emotiereguleringen gaat gepaard met tweestrijd en ambivalenties waaraan vrijwel niemand zich 

kan onttrekken. 

 

4. Tweestrijd en ambivalentie rond nieuwe rituelen 

In een interview zei Gerard Lukken, pleitbezorger van rituelen: ‘Weet je voor de kwesties van 

sociale cohesie en maatschappelijke continuïteit geen rituelen te vinden, dan ben je verdomd 

onbeschermd. Dan wordt van mensen een veel te grote geëmancipeerde volwassenheid verwacht.’ 

De interviewer, Herman Vuijsje, confronteerde hem met de vraag: ‘Maar hoe groot is de ruimte 

voor collectief ritueel wanneer het hoogste credo luidt dat je "zelf het beste weet wat goed voor je 

is"?’ (Vuijsje 1988). Hier werden oud en nieuw tegenover elkaar gesteld: de bescherming van het 

collectief tegenover de zelfbescherming van het individu. Het naast elkaar bestaan van de beide 

idealen, praktijken en emotiereguleringen is kenmerkend voor een overgangsfase die, zoals steeds, 

wordt gekenmerkt door tweestrijd en ambivalentie. Zo wordt in de geciteerde zin van Lukken de 

behoefte aan de bescherming van het collectief, aan ‘samen iets doen’, onderstreept, maar klinkt 

tegelijk de opvatting door dat een ‘geëmancipeerde volwassene’ oftewel een krachtige 

persoonlijkheid, eigenlijk zichzelf zou moeten kunnen beschermen. Van deze tweestrijd is de hele 

speurtocht naar nieuw ritueel doordrenkt: de wij-gevoelens en -idealen zetten aan tot handelingen 

die reiken naar het ervaren van een gevoel van solidariteit, de ik-idealen zetten aan tot de opvatting 

dat mensen vooral zélf hun gevoelens van wanhoop en machteloosheid de baas moeten worden en 

dat een béétje persoonlijkheid zichzelf zoveel ‘zelfbedrog’ niet toestaat. Vanuit dit laatste 

perspectief heeft het collectief inzetten van een stel ‘bedachte frasen’ en handelingen het odium 

van een dwanghandeling, van bezwering en afweer, en dat ‘hoort eigenlijk niet’. Kortom, aan het 

zoeken naar rituele vormen van oefeningen in het verdragen van gevoelens van machteloosheid 

kleeft het probleem dat de gevonden vormen al gauw al te doorzichtig aandoen, waardoor ze in hun 

tegendeel verkeren: ‘kijk ons (hun) eens dapper machteloos zijn!’ 
6
 Daarom willen sommige 

mensen zonder ‘dat vertoon’ kunnen en zijn ze afkerig van elke poging tot het scheppen van nieuw 

ritueel. 

 Ook vanuit het verlangen naar een traditioneel wij-gevoel bestaat weerzin tegen nieuw 

ritueel. Een voorbeeld is de aanval van de journalist Herman van Run op het nieuwe ritueel van 

persoonlijke, direct tot de dode en de kring van intimi gerichte rouwberichten: 

                                                 

6 Die ambivalentie lijkt op de paradox van gezinnen waarin de banden innig en intensief 

behoren te zijn maar men elkaar tegelijk vrij dient te laten en de zelfstandigheid van de kinderen 
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De opvallendste ontwikkeling in de bewoording van een deel van de tegenwoordige 

rouwadvertenties is dat men er blijkbaar van uit gaat dat de overledene in het hiernamaals de 

krant blijft lezen. ‘Lieve ANS, ik zal altijd met je verbonden blijven - PETRA’ Geen 

achternaam, geen adres, geen datum. En je doet je best om in jezelf de vraag te onderdrukken 

of er vóór het overlijden geen gelegenheid was die trouw te betuigen. Een andere 

ontwikkeling is dat de boodschapper er eerder op uit lijkt de eigen gevoelens op de muur van 

de publiciteit te schrijven dan te laten weten wie er gestorven is. ‘Kees, samen op de fiets, 

door allerlei bochten, door allerlei dalen, fietsend naar de top. Goh, wat konden wij goed 

fietsen. - je maatje CAREL.’ ... Jawel, maar wie is er overleden? ... geen gegevens volgens 

de burgerlijke stand, wel persoonlijke gevoelsuitingen. Waarom wordt dat alles in de krant 

gezet? ... Ik denk dat het aan de grote advertentieklok hangen van onduidelijke intimiteiten 

vooral moet worden gezien als samenhangend met de algemene tendentie om 

privézieleroerselen in de publiciteit te gooien.... Gevoelens hebben blijkbaar geen betekenis 

voordat ze uit het raam geroepen zijn of op de publiciteitsmarkt aangeslagen. (van Run 1994) 

Van Run biedt een ongeloofwaardig aandoende verklaring - ‘Het ene taboe, dat op de dood, wordt 

sterker, het andere, dat op gevoelsuitingen, zwakker’ - en eindigt zijn aanval door namens ‘de 

krantelezer’ erop aan te dringen dat ‘in de tekst datgene staat wat publikatie rechtvaardigt. Dat de 

perken van de goede smaak niet worden overschreden - hetgeen het veiligst kan geschieden door 

nauw aan te sluiten bij de traditie’ (van Run 1994). Het ontbreken van een zin (die ‘publikatie 

rechtvaardigt’) is, zoals we zagen, een vrij algemeen kenmerk van ritueel, maar deze advertenties 

worden vooral tot modern ritueel bestempeld door de openbare erkenning en bekrachtiging van een 

sterk persoonlijk gevoel die erin worden gezocht. Een ander voorbeeld: begin juli 1995 hingen in 

de binnenstad van Amsterdam (en daarbuiten) overal A4-tjes waarop stond te lezen: ‘JIPPERT / 

TRUE / ANGELS / LEAVE / EARLY / je vrienden’. Door hun grootscheepse plakactie hebben 

deze vrienden zich in het openbaar telkens opnieuw geconfronteerd met de vroege dood van hun 

vriend en zij zullen dat als een vorm van publieke erkenning van hun verlies hebben ervaren. 
7
 Op 

een moment dat mensen zich sterk voelen teruggeworpen op de kleine kring van intimi vervult 

zo’n openbare demonstratie van rouw een diepe behoefte: hoezeer ook teruggeworpen en 

afgezonderd, zo’n plakactie is er, net als de rouwberichten, een blijk van dat men in zijn verdriet 

                                                                                                                                                            

dient te bevorderen (vgl. van Opzeeland-de Tempe 1980: 56).  
7 Dit soort openbare demonstraties beperkt zich niet tot de dood. Ze komen ook voor op het 

gebied van de liefde: het krassen van twee namen met een hartje in bomen, het schrijven van 

liefdesverklaringen op viaducten, etc.  
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naar verbondenheid met de rest van de samenleving zoekt. Juist dan verwacht men begrip en 

respect, geen verwijt van gebrek aan goede smaak. 

 

5. Nieuw ritueel en het tekort aan maatschappelijke identiteit en solidariteit 

De (voorzichtige) revival van begrafenisrituelen wordt doorgaans in verband gebracht met 

secularisering, bijvoorbeeld: ‘Ontkerkelijking heeft tot kaalslag en verschraling geleid - de mensen 

weten niet meer hoe het moet’ (Schaepman 1992). En onder de kop ‘Rituelen tegen de schrale tijd’ 

verscheen in HP/De Tijd een artikel met daarin stellingen als ‘Het verval van de kerk en de 

informalisering van de maatschappij beroofden ons van allerlei tekens en gebruiken die, hoewel 

achterhaald, het leven toch kleur gaven’ en ‘het onbestemde gevoel dat een onttoverde wereld een 

wel erg sobere wereld is. Het is echter datzelfde onbehagen dat naar nieuwe betovering zoekt’ 

(Dings 1994: 34/36). In deze visie is de zoektocht naar nieuwe rituelen van religieuze nostalgie 

doordrenkt, alsof het zou gaan om een beweging van een soort religieuze spijtoptanten. Hans Ree 

nam deze visie op de korrel: 

Minstens een eeuw lang hebben verlichte geesten de wereld gerationaliseerd en onttoverd en 

nu het resultaat tegenvalt zouden we graag net doen alsof het een vergissing was, die met wat 

vrome herbezinning op oude waarden ongedaan gemaakt kan worden... De maatschappij en 

het gezag moesten toch zo nodig gedemythologiseerd worden en verouderde normen en 

waarden gerationaliseerd? Nu is het zo ver en nu is het weer niet goed... Als de volgende tien 

jaar echt de jaren van de filosofische troost en de herbezinning op oude waarden zullen zijn, 

verwacht ik een nieuwe golf van afgedwongen zelfkritiek, nu van de mensen die altijd 

hebben gezegd dat Sinterklaas niet bestaat en intussen hebben ingezien dat ze hem niet 

willen missen. (Ree 1994) 

Deze spot is raak, lijkt me, en attendeert bovendien op de ontoereikendheid van die ‘onttovering’ 

als verklaring. Het verlangen ‘naar Sinterklaas’, naar ‘betovering’ net zo goed als het verlangen 

naar het wij-gevoel van nieuwe rituelen wijst erop dat het niet alleen schort aan een religieus wij-

gevoel maar dat ook het aardse, nationale gevoel van verbondenheid onvast en onzeker is 

geworden. Ook de aanval van Herman van Run op moderne rouwberichten kan vanuit deze 

onzekerheid worden begrepen, en wel door haar te zien als symptoom van de meer algemene 

regelmatigheid: steeds wanneer vooruitgangsoptimisme omslaat in een gevoel van onzekerheid, 

stijgt er gejammer op over de teloorgang van een ‘waarachtig’ cultureel erfgoed en over de 

‘oppervlakkigheid’ en de ‘verloedering’ in de moderne samenleving (Waldhoff 1995: 58). Dan 
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heersen de genoemde tweestrijd en ambivalenties en lijken de ik- en de wij-idealen niet meer 

harmonieus; er wordt een kloof tussen beide ervaren. Deze kloof wordt zo vaak gesignaleerd dat 

alleen al op grond daarvan tot het bestaan van een nationale identiteitscrisis kan worden 

geconcludeerd. Ook die crisis is vaak genoeg gesignaleerd, bijvoorbeeld in het redactioneel 

commentaar van NRC Handelsblad op 26 mei 1995. Daarin werd Nederland getypeerd als 

een samenleving die welhaast wanhopig op zoek is naar identificatie. We willen ergens 

bijhoren, maar weten over het algemeen niet waarbij en hoe. Sinds de ontzuiling de klassieke 

verticale bindingen in Nederland heeft ontmanteld en de mondialisering van cultuur, politiek 

en economie vervolgens op horizontaal niveau meer en meer convergerende beelden heeft 

gestimuleerd, kan de burger makkelijk verdwalen in de rationaliteit waarop het menselijk 

handelen tegenwoordig moet worden beoordeeld. Die burger heeft dus op gezette tijden een 

uitlaatklep nodig voor zijn verlangen naar collectieve verbondenheid. Behalve de koningin 

en - straks, bij zijn huwelijk - de kroonprins, bieden eigenlijk alleen sport en muziek die 

mogelijkheid. 

Behalve de ‘onttovering’ is er dus nog een andere bron van onbehagen: het gemis aan een stabiel, 

betrouwbaar wij-gevoel; er is een maatschappelijke identiteits- of saamhorigheidscrisis. Zeker in 

verband met het onderwerp ritueel denken de meeste mensen haast automatisch aan het gemis van 

de oude religieuze verbondenheid, maar het nostalgisch verlangen gaat minstens zo sterk uit naar 

het oude gevoel van nationale verbondenheid. Het is de romantisering van een tijd waarin er nog 

een krachtige en haast blinde verbondenheid bestond met het eigen gezin, de eigen sekse, klasse, 

zuil en nationaliteit. Iedereen kende toen zijn plaats nog en het onderscheid autochtonen en 

allochtonen was nog onbekend. Die romantisering was in de jaren zestig en zeventig nog vrijwel 

afwezig. Het waren jaren van emancipatie en verzet waarin de dominante maatschappelijke druk 

van ‘onder’ kwam en een krachtige gelijkheidsideologie een haast vanzelfsprekende belijdenis van 

solidariteit met verdrukten en slachtoffers stimuleerde. Het accent viel daarom op het gevoel van 

bevrijding uit autoritaire verhoudingen en op het gevoel deel uit te maken van een uitdijend sociaal 

universum. Er kwam een cultuur tot ontwikkeling waarin zaken als godsdienst, beroep of sociale 

klasse, nationale of regionale afkomst op zichzelf geen van allen nog bepalend waren (mochten 

zijn) voor iemands identiteit. Die werd steeds meer in de persoon zelf gezocht, in zijn 

geschiedenis, in zijn karakter, in zijn lichaam, zijn seksuele voorkeur en gedrag. Rond 1980 is aan 

de fase van emancipatie en verzet een einde gekomen; de druk van onder nam af en mensen 

kwamen niet alleen sterker onder de druk van boven te staan, maar ook onder die van onder en van 
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opzij. Mensen voelden zich weer veel sterker op zichzelf aangewezen, hetgeen gepaard is gegaan 

met een wassend gevoel van bedreiging en van een verkruimeling van de maatschappelijke 

solidariteit. Deze ervaring is in de jaren negentig nog verder is versterkt door de schaalvergroting 

die mondialisering wordt genoemd, vooral door de dramatische verschuivingen in de mondiale 

verhoudingen rond de val van het ‘ijzeren gordijn’. Dat bracht nieuwe onzekerheden in de 

internationale verhoudingen en nieuwe spanningen en conflicten. Bevangen door de daarmee 

gepaard gaande uitbarstingen van geweld, zoals in Joegoslavië, leek de ‘koude oorlog’ en de 

‘vreedzame coëxistentie’ plotseling een relatief stabiele periode. 
8
 Onder de indruk daarvan is voor 

velen de wij-groep als ook het gevoel van saamhorigheid uiteengevallen en zijn veel mensen 

omgeschakeld van een identificatie met de collectief stijgende groepen naar een identificatie met 

de gevestigden. Toen mocht pleiten voor fatsoen weer, en uniformen ook. Onder de druk van hun 

gevoel van bedreiging en het gemis aan oude zekerheden en solidariteit gingen mensen op zoek 

naar een nieuwe habitus en naar een meer stabiele en bevredigende groepsidentiteit. 
9
 Ook het 

verlangen naar nieuwe rituelen zal erdoor zijn aangewakkerd. Die rituelen doen immers niet alleen 

een beroep op een gevoel van maatschappelijke verbondenheid maar tegelijk scheppen ze datzelfde 

gevoel. Ook op die manier proberen mensen om hun angsten in en voor de veranderende 

verhoudingen onder controle te houden. 

 

7. Een modern ‘memento mori’ 

Sedert de jaren vijftig zijn de verhoudingen waaronder mensen in Nederland (en daarbuiten) leven 

zodanig veranderd dat ze gehouden zijn scherper op zichzelf en op elkaar te letten. Onder de daarin 

schuilende druk tot ‘emancipatie van emoties’ en informalisering zijn de Algemeen Beschaafde 

Omgangsvormen in allerlei opzichten wat speelser en flexibeler zijn geworden. De ‘homo ludens’ 

hogere levenskunst is tot op zekere hoogte cultuur geworden. Het gaat om een ‘goddeloze en 

illusieloze instelling’ (de Swaan 1985) die alleen maar kan gedijen naarmate ook het besef van 

onmacht en sterfelijkheid dieper is doorgedrongen en mensen zich vergaander hebben geoefend in 

het verdragen van gevoelens van machteloosheid. Het zoeken naar rituelen die hiermee 

overeenstemmen verloopt moeizaam. De oude rituelen gaven, voor wie erin geloofde, een 

                                                 

8 Inmiddels valt een formulering als ‘de ineenstorting van de internationale politieke orde [sic!] 

die heerste sinds 1945’ nauwelijks nog op (Stephen Ellis in NRC Handelsblad, 9-4-96).  
9 Dat kan ook via een omweg, door te zoeken naar een groep van zondebokken zoals 

allochtonen en criminelen die men dan wil buitensluiten respectievelijk straffen met de dood - 

het scheppen van nieuwe vijanden schept tegelijk de gezochte nieuwe saamhorigheid.  
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overkoepeling via een als bovenmenselijk voorgesteld God. De moderne doen het zonder: we 

hebben maar één leven en in dat leven niets dan elkaar. Het daaraan vormgeven in moderne 

rituelen vraagt geen bovenaardse maar een maatschappelijke overkoepeling en erkenning. Echter, 

die ontbreekt vrijwel geheel. Er bestaat bijvoorbeeld geen wettelijk geregeld terminaal zorgverlof 

dat intimi in staat zou stellen, anders dan door zich ziek te melden, voor een stervende te zorgen. 

Pas nadat een naaste is overleden bestaat een recht op enkele dagen verlof. Ook ten aanzien van het 

rouwen bestaat er vrijwel geen ritueel dat de gevraagde maatschappelijke overkoepeling biedt. De 

recente trend om het onderhoud van begraafplaatsen te privatiseren doet opnieuw afbreuk aan het 

weinige waarin nog een zekere maatschappelijke bekrachtiging van rouwgevoelens kan worden 

ervaren. Deze privatisering staat haaks op de gegroeide vraag naar nieuwe mogelijkheden voor 

stervenden en rouwenden om hun behoefte aan sociale verbondenheid tot uitdrukking te brengen.  

 Op grond van dit alles ben ik van mening dat de gevraagde maatschappelijke 

overkoepeling en erkenning onderwerp moet worden van overheidsbeleid, van beleid dat erop is 

gericht een weloverwogen geheel van mogelijkheden te bieden om de gevoelens rond sterven en 

rouwen maatschappelijk tot uitdrukking te brengen. Een dergelijk beleid zou getuigen van begrip 

voor de gewenste maatschappelijke verbondenheid en solidariteit, en die bovendien helpen 

scheppen en bekrachtigen. Bijvoorbeeld het van overheidswege openen van de mogelijkheid om 

voor iedere dode een stoeptegel te doen voorzien van een tekst ter nagedachtenis, zou beleidsmatig 

nader kunnen worden bezien en uitgewerkt. Bij wijze van voorschot daarop zij erop gewezen dat er 

meerdere maatschappelijke belangen zijn gebaat bij zo’n openbare markering van hoogst 

persoonlijke en intense gevoelens. Al na enkele jaren zullen er dan immers zoveel tegels met 

inscriptie zijn, dat de herinnering aan de doden en dus ook het ‘gedenk te sterven’ een dagelijkse 

ervaring is geworden die zich van het kerkhof naar de straat heeft uitgebreid. Op deze manier zou 

het oude regiem van stilte rond sterven en rouwen verder doorbroken kunnen worden. De 

rouwenden krijgen meer maatschappelijke erkenning en steun, de dood zou weer sterker in het 

dagelijks leven worden geïntegreerd en er zou worden voorzien in de kennelijke behoefte aan een 

modern en niet-religieus ‘memento mori’. 
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