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De waarde van rituelen 

Ger Groot  

 

I 

In 1973 maakte de Franse cineast Claude Faraldo samen met een groep vrienden – de 

meest bekende onder hen was de acteur Michel Piccoli – de anarchistische film 

Themroc. Ook in Nederland was hij een tijdlang populair in min of meer linkse kringen. 

Inmiddels lijkt bijna niemand zich hem meer te herinneren. Dat is misschien maar goed 

ook, want sommige scènes die indertijd golden als het toppunt van seksuele bevrijding 

en doorbreking van onderdrukkende taboes zouden nu waarschijnlijk meedogenloos 

vallen onder de teruggekeerde preutsheid van nieuwe (of eigenlijk wederom heel 

oude) taboes.  

Maar voor ons roept die film een andere vraag op. Themroc gaat over een arbeider die 

in opstand komt tegen de dagelijkse sfeer die in Frankrijk van oudsher métro-boulot-

dodo heet: met de métro naar het werk (boulot), en wat er dan nog aan tijd rest gaat 

op aan slapen (dodo). Aan echt ‘leven’, zo zegt dit cliché, komt een mens dan niet meer 

toe. Echt leven, zo suggereert ook deze film, is pas mogelijk wanneer de orde daarvan 

radicaal doorbroken wordt en de mens terugkeert naar een soort natuurstaat. Je zou 

dat een vorm van ‘rousseauïsme’ kunnen noemen.  

Maar leidt een dergelijke radicale verwerping van alle maat en regelmaat werkelijk tot 

een grotere humaniteit? Ik zal proberen te laten zien dat je daar grote bij kunt stellen. 

En als maat en regelmaat voor een menselijk bestaan onmisbaar zijn, dan komt ook 

het ritme van het ritueel (dat we in Themroc geschetst zullen zien worden als een 

geestdodende opeenvolging van steeds-hetzelfde) in een nieuw licht te staan. 

Ritualiteit is immers dé incarnatie van de periodieke herhaling van steeds dezelfde 

handelingen. Is het ritueel dan ook voor een bestaan dat ‘menselijk’ genoemd mag 

worden van levensbelang?  

Ik zal proberen die vraag te beantwoorden door als het ware tégen het pleidooi van 

Themroc in te denken. En vervolgens zal ik proberen te achterhalen waarom die 

(rituele) herhaling dan wel zo belangrijk is en wat ze uitwerkt. Of beter nog: hoe 

slechts op basis van de maatstrepen die door rituele handelingen worden gezet de 

mogelijkheid van betekenis en zinvolheid in het leven ontstaat. 

Eerst kijken we naar een scene uit het begin van de film.  De door Piccoli gespeelde, 

naamloze hoofdpersoon gaat op weg naar zijn werk: eerst op de fiets, samen met zijn 

eveneens naamloze overbuurman, dan in de bus en tenslotte met de gewraakte métro. 

01 THEMROC 
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Op dat werk komt deze arbeider in opstand. Niet alleen tegen die arbeid en de 

omstandigheiden daarvan, maar tegen de hele maatschappij, en zelfs tegen de hele 

beschaving waarin de mens die, naar de beroemde woorden van Rousseau (in  

de opening van zijn Contrat social) ‘vrij geboren’ wordt, de facto ‘overal in ketenen 

ligt’. Hij wordt een ‘holenmens’ die, midden in de stad Parijs, gaat leven als Rousseau’s 

‘edele wilde’ – al kan men zich, zoals we nog zullen zien, wel afvragen hoe ‘edel’ diens 

levenwijze werkelijk is. Eerst kijken we echter naar wat er met de overbuurman 

gebeurt wanneer de hoofdpersoon de volgende dag niet meer op het voorgeschreven 

uur de poort van zijn binnenplaats komt uitrijden en hij hun gezamenlijke ritueel nu in 

zijn eentje moet voltrekken? 

02 THEMROC 

We zien hoe deze buurman letterlijk elk houvast kwijtraakt op het moment waarop de 

dagelijkse routine onder hem wegvalt. Ik heb dat zojuist ‘hun gezamenlijke ritueel’ 

genoemd. Het is het soort ritueel waarvan wij er allemaal wel een of een paar in huis 

zullen hebben: tanden poetsen op elke dag precies dezelfde manier, een kop thee 

drinken bij het thuiskomen, etc. Wat al die ‘rituelen’ gemeen hebben, is dat ze op 

gezette tijden of bij specifieke periodieke gebeurtenissen moet worden verricht, want 

anders is die gebeurtenis of die handeling niet compleet en ‘lukt’ ze niet.  

De (meestal nogal impliciete en gevoelsmatige) overtuiging met betrekking tot deze 

werkzaamheid wordt veelal toegeschreven aan een ‘primitief’ soort magisch denken. 

De betreffende handeling, of het voorwerp dat daarbij betrokken is, heeft dan een 

speciale verhouding tot een andere, of zelfs hogere werkelijkheid via welke we onze 

werkelijkheid manipuleren: dat zegt dit magische denken. Daarbij is dus het bestaan 

van een dergelijke werkelijkheid-achter-de-werkelijkheid verondersteld: wat Nietzsche 

een Hinterwelt noemde. Deze verdubbeld niet alleen de échte realiteit, maar vormt 

daarvan in zekere zin ook de overtreffende trap: echter-dan-echt, een goddelijke 

eeuwigheid. 

Zou dat zo zijn, dan heeft die ritualiteit nogal wat consequenties – die voor een zichzelf 

als ‘seculier’ beschouwend gemoed licht een beetje ongemakkelijk kunnen worden. 

Want als aan de ene kant ‘rituele’ handelingen tot het gewone mensenbestaan 

behoren (‘we hebben er allemaal wel een paar van in huis’, zei ik zojuist), en deze aan 

de andere kant in- of expliciet een beroep doen op een magisch en vervolgens religieus 

universum, dan blijft er van de nuchtere zakelijkheid waarop dat zich graag beroept 

weinig over. Kennelijk zijn we dan allemaal ongeneeslijk religieus, en ontkomen we 

linksom of rechtsom niet aan wat tegenwoordig ‘ietsisme’ heet. 

Toch is die conclusie niet onontkoombaar. Om dat te laten zien wil ik proberen na te 

gaan wat er in de voltrekking van ‘iets ritueels’ eigenlijk gebeurt, zonder daarbij méér 

te veronderstellen dan dat ‘gebeuren’ zelf. Ik wil alleen maar kijken naar wat 

waarneembaar is daarbij zonder enige transcendente werkelijkheid te veronderstellen. 

En vervolgens wil ik daarbij de lessen ter harte te nemen die de menswetenschappen, 

om te beginnen de taalwetenschap, ons geleerd hebben. Als rituelen een uitwerking 
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hebben, dan – zo zal mijn uitgangspunt zijn – moet die worden begrepen vanuit het 

inzichtelijke hier-en-nu. Zelfs wanneer we over de religie zouden willen spreken, dan 

nog mogen we dat slechts doen op grond van – en vanuit – een strikte materiële 

opvatting van het bestaan. In eerdere beschouwingen over dit thema heb ik dat wel 

eens ‘religieus materialisme’ genoemd. 

Welnu, wat gebeurt er in de rituele handeling? Wat is daarvan het meest wezenlijke 

kenmerk? Het behoeft inmiddels niet meer te verbazen wanneer ik daarbij wijs naar 

het herhalende karakter ervan. Sterker nog: het element van de herhaling lijkt ons bij 

uitstek op het spoor te brengen van het rituele. Wanneer iemand gevraagd wordt naar 

zijn eigen persoonlijke levensrituelen, zal hij vanzelf op zoek gaan naar handelingen die 

hij op gezette tijden of in zeer specifieke omstandigheden verricht. Niet elke herhaling 

is ritueel, maar elk ritueel is wel herhalend – en daarom is de repititie een veilige 

leidraad om de vraag naar het persoonlijke ritueel te beantwoorden.  Hetzelfde geldt 

vervolgens voor het ritueel in het algemeen, of het ritueel in eigenlijke zin: datgene 

wat wij in de eerste plaats zo noemen in de context van religieuze, liturgische of 

ceremoniële plechtigheden. 

Als we dus vragen naar wat een ritueel is, 

wat het uitwerkt, en waarom het dat (of 

zelfs überhaupt iets) uitwerkt, dan zullen we 

dus moeten zien te achterhalen wat de 

specifieke betekenis van herhaling (het op 

gezette tijden terugkeren van dezelfde 

handeling) als zodanig is. Kijken we naar de 

meest eenvoudige vorm daarvan, dan zien 

we dat daarin wordt het verglijden van de 

tijd doorsneden wordt door periodieke 

markeringen. Laat ik ze met een muzikale 

metafoor maatstrepen noemen, of met een 

tekstmetafoor het leesteken van de punt. 

Deze delen een onophoudelijk 

voortvloeiende beweging op in distincte 

eenheden door daarin een maat aan te 

brengen, zoals wij die slaan bij het dirigeren 

van een muziekstuk. Een blik op een simpel 

stuk bladmuziek maakt dat onmiddellijk 

duidelijk. 

Op de doorgaande stroom van de tijd, die zichtbaar wordt in lijnen van de notenbalk, 

worden regelmatige markering afgezet, opdat daarop vervolgens een gestructureerd 

bouwsel kan worden vastgezet dat we ‘melodie’ noemen. Die laatste horen we en 

daarin heeft ze voor ons betekenis. Maar ze kan slechts bestaan dankzij iets dat we 

niet horen (maar op papier wel zien) en dat je een grondleggende ordening zou 

kunnen noemen. Het ongestructureerde veld (het onverschillig verlopen van de tijd) 
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wordt gestructureerd doordat daarop bakens worden uitgezet en het terrein zo – om 

weer een andere metafoor te gebruiken – ‘bouwrijp’ wordt gemaakt. Er kan iets op 

worden geconstrueerd dat betekenis heeft gekregen.  

 

II 

 

Op een vergelijkbare manier moet ook in het leven als geheel het terrein ‘bouwrijp’ 

worden gemaakt voordat daarop zich zoiets als ‘zinvolheid’ kan vestigen. Dat gebeurt 

niet zomaar. Op water kun je niet bouwen, aan de absolute onverschilligheid van het 

strikt onbepaalde kun je geen betekenis hechten. Eerst moeten daarop coördinaten 

worden uitgezet die de indifferentie veranderen in een soort ‘geaccidenteerd’ terrein 

waarop de expressie mogelijk wordt van wat niet langer onverschillig is maar wat, om 

zo te zeggen, (het) verschil maakt.  

Ook de taalkunde leert ons dat. Met het ongearticuleerde bestand aan geluiden dat wij 

met mond en keel kunnen voortbrengen kunnen we op zich nog niet zoveel uitrichten. 

Taal  kan er pas ontstaan wanneer die indifferentie is omgevormd tot een (eindige) 

reeks discrete klanken die op eenduidige wijze van elkaar verschillen. Zo wordt er een 

netwerk over die klankbaaierd gelegd die de eindeloze klankverglijding omtovert tot 

een reeks onderscheiden entiteiten: ‘a’ is anders dan ‘o’, ‘f’ is anders dan ‘m’. Daarmee 

kunnen we betekenisvolle woorden vormen waarin ‘af’ iets anders betekent dan ‘of’, 

en ‘of’ iets anders dan ‘om’. Met die woorden kunnen we vervolgens uitingen 

voortbrengen waarin het bestaan op zinvolle wijze kan worden gearticuleerd. 

Ik heb die omweg over de theorie van muziek en taal gemaakt om te laten zien hoe 

betekenis tot stand komt. Zij steunt op de maat van de incisie, die de primaire 

voorwaarde is voor orde. Orde en betekenis zijn op die manier twee kanten van 

dezelfde medaille: de ‘geste’ die een onverschillige werkelijkheid omvormt tot een 

menselijke wereld. En de rituele handeling – om naar ons eigenlijke onderwerp terug 

te keren – is een van de meest markante vormen van zo’n maat-gevende incisie. Ze 

betekent op zichzelf nog niks (net zoals ‘a’ en ‘o’ op zich nog niets betekenen), maar 

legt wel het grondveld open waarop zich zoiets als betekenis kan gaan ontvouwen.  

Rituelen zijn dus gebaren waarmee we de wereld vatbaar maken voor vorm of, zoals ik 

het eerder noemde, orde. In het ononderbroken verloop van de tijd tekenen ze zich af 

als een staccato-achtige maat. Ze delen de tijd in, opdat wij in die indeling onze plaats 

kunnen vinden binnen een werkelijkheid die nu niet langer indifferent is. Soms sluiten 

ze daarbij aan bij natuurlijke ritmes (dag en jaar), soms ook niet – want de kloof tussen 

beide is groot en moet op zijn beurt worden onververdeeld in (bijvoorbeeld) de maat 

van niet-natuurlijke ritme’s als uur, week of maand, die niet-natuurlijk. 

Maar zelfs wanneer de maat wèl ‘natuurlijk’ genoemd kan worden (zoals die van dag-

en-nacht), dan nog vraagt de regelmaat van de handeling die daardoor wordt 

opgeroepen (het ontbijt als ‘ritueel’ begin van de dag) om een soort menselijk surplus. 
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Daarmee wordt de kosmische 

gebeurtenis (zoals het om zijn as 

draaien van de aarde) een 

menselijke gebeurtenis en krijgt 

daarmee ook een menselijke 

betekenis. Ze moet als het ware 

worden ‘gedoopt’ om haar uit de 

indifferentie van de natuur te 

worden ontrukt – op dezelfde 

manier waarop we dat ook doen bij de geboorte van kinderen, die als natuur-wezen 

nog in de menselijke gemeenschap moeten worden opgenomen. In talloze culturen 

wordt ook die mens-wording gemarkeerd door een fysiek teken dat op het lichaam 

wordt aangebracht – zoals dat ook gebeurt wanneer het betreffende clan-lid binnen de 

gemeenschap een nieuwe fase ingaat en daarmee een nieuwe identiteit verkrijgt.  

De zeggingskracht daarvan wordt door ons, modernen, niet vaak meer begrepen. Ze 

wil zeggen: vanaf nu wordt dit stukje ‘natuur’ – dat de boreling nog is – iets 

‘menselijks’ doordat het door onze handeling aan de natuur onttrokken wordt. Het is 

niet meer ‘onverschillig’ maar heeft betekenis gekregen doordat het een teken draagt: 

het is ge- en daarmee be-tekend. Het is geen ‘dier’ meer, maar aan de natuur 

onttrokken, vermenselijkt, betekenisvol geworden, drager van rechten, bekleder van 

een plaats binnen de menselijke orde. 

Zo wordt ook de kosmische tijd ‘gedoopt’ en tot menselijke tijd gemaakt door het 

ritueel. De wending van de aarde wordt een dag- en nachtritme waaraan wij betekenis 

hechten en wordt daardoor ‘geheiligd’: afgestemd om een zin die de zuiver natuurlijke 

ritmiek overstijgt. Kijken we opnieuw naar een fragment uit Themroc. De 

hoofdpersoon heeft de kamer waarin hij woont uitgebroken en is een holenmens 

geworden. Dat is niet onopgemerkt gebleven bij de buren, om te beginnen de 

overbuurvrouw: 

03 THEMROC 

De wekker is misschien wel hét symbool van zowel de regelmaat van het leven (de 

dagindeling) als van de inhoudelijke ordening ervan: teken van arbeidsethos. De 

verwerping daarvan (die je hier letterlijk te zien krijgt) is ook de verwerping van de 

morele orde die daarin vervat ligt en die in deze scène gesymboliseerd wordt door het 

verbond tussen seksualiteit en huwelijk(strouw) – dat resoluut doorbroken wordt. De 

anarchistische boodschap van de film ligt in deze paar minuten samengebald. 

Maar dat heeft wel consequenties. De terugkeer naar het ‘vrije’ leven dat Faraldo 

gestalte geeft in zijn nieuwe holenmens betekent niet alleen een verwerping van de 

orde van dag, werk en sexualiteit: métro, boulot en – zoals Gerrit Achterberg het 

noemde - het ‘slaapfestijn’ van dodo. Het betekent ook een afscheid van de univesele 

menselijkheid die wij voor ons beschavingsidee grondleggend achten.  
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De hoofdpersoon gaat een incestueuze relatie aan met zijn zuster en schendt daarmee 

niet alleen het incestverbod dat élke cultuur en het polygamie-verbod dat ónze cultuur 

grondleggend acht voor haar morele inslag. Dat deze doorbreking in deze film uit de 

vroege jaren zeventig daarmee tegelijk een gemarkeerd seksistisch karakter krijgt, 

vermeld ik slechts terzijde. Minstens zo belangrijk is dat de hoofdpersoon dankzij deze 

‘bevrijding’ de gestalte kan aannemen van de klassieke ‘clan-leider’, het ‘alfa-

mannetje’ of de war lord.  

Ik recapituleer het traject dat we tot nu toe hebben afgelegd. Het ritueel, zo hebben 

we om te beginnen vastgesteld, introduceert en markeert in zijn regelmatige terugkeer 

een maat zonder welke het menselijk bestaan niet mogelijk is. Wil dat laatste 

betekenis hebben, dan moet het vanuit zijn onverschilligheid of entropie worden weg-

gedifferentieerd. Het moet worden doorsneden door een ‘coördinatenstelsel’ waarop 

en waaraan betekenis zich hechten kan. Dit stramien vormt de basis en voorwaarde 

van iedere humanisering. Hoe knellend dat soms ook mag zijn, de radicale verwerping 

ervan pakt voor de humaniteit al snel verwoestend uit. In de gepretendeerde vrijheid 

die daarmee zou moeten aanbreken stort in werkelijkheid de wereld en haar orde – 

niet in de laatste plaats haar morele orde – ineen. 

 

III 

 

De maat die de ritueel-herhaalde handeling aanbrengt fundeert dus de beschaafde 

menselijkheid, in zoverre die slechts kan bestaan als universum van betekenis. Het 

ritueel is ongetwijfeld niet de enige voorwaarde daarvoor – maarvoor ons belangrijker 

is de vraag of elke herhaling deze functie kan vervullen. Dat wil zeggen> of elke 

herhaling de drager kan worden van (zinvolle) betekenis en dus ‘ritueel’ genoemd mag 

worden. Als aanzet tot een antwoord op die vraag laat ik nog één keer een fragment 

zien uit het begin van Themroc. 

04 THEMROC 

Het ontbijt van de arbeider van Themroc vormt voordat hij naar zijn werk gaat elke dag 

precies hetzelfde ‘ritueel’. Of het een zinvol, of liever zin-dragend, ritueel is (en dus 

wat ik in de volle zin van het woord een ‘ritueel’ zou willen noemen) is echter de vraag. 

Die twijfel wordt door de film al duidelijk opgeroepen. De herhaalde reeks van 

handelingen is eerder geest-dodend dan bevrijdend tot betekenis-dragende 

menselijkheid. Hij heeft meer weg van een dwang-handeling of zelfs een dwang-

neurose dan van een drager van zinvolheid.  

Dat heeft – zou de toenmalige marxistische tijdgeest gezegd hebben – ongetwijfeld te 

maken met het ‘vervreemde’ karakter van het bestaan van de proletarische arbeider 

zonder uitzicht. En dat is ongetwijfeld het geval - maar het neemt onze vraag nog niet 

weg. Waarom is niet elke herhaalde handeling per se een bevrijding uit de natuurstaat 



7 
 

tot een humane staat? Waarom draagt niet elke herhaling de belofte van een 

menselijke (in plaats van ont-menselijkte) orde in zich?  

Om op die kwestie wat beter zicht te krijgen, benader ik haar vanuit een volstrekt 

tegenovergesteld perspectief. Tot nu toe hebben we een constructivistische invalshoek 

gekozen, die uitgaat van de vraag: hoe scheppen we door middel van de herhaling de 

mogelijkheid van zinvolheid? Maar nu wil ik uitgaan van de invalshoek van 

receptiviteit. Ik vertrek niet langer vanuit een wereld die getekend wordt door 

indifferentie en die nog ‘verschillig’ moet worden, maar vanuit een wereld die juist 

overgedetermineerd is door ‘verschilligheid’.  

Die overdeterminatie bestaat in een massieve vorm van religiositeit, die ik echter in 

het vervolg meteen zal ‘de-construeren’, d.w.z. langs materialistische lijnen 

analyseren. Op die manier wil ik laten zien hoe ook daarin het mechanisme van de 

ritualiteit niet meer per se een beroep hoeft te doen op transcendente werkelijkheden 

om niettemin te kunnen functioneren. In het verlengde daarvan kunnen we dan 

terugkeren naar onze vraag welke ritualiteit niet en welke wèl bevrijdend of zin-

stichtend kan zijn. 

We kijken daartoe allereerst naar een klein fragment uit een film die in veel opzichten 

diametraal tegenover Themroc staat: de film Ordet (Het woord) van de Deense cineast 

Carl Theodor Dreyer (vooral bekend van zijn film over Jeanne d’Arc), zijn voorlaatste 

film, daterend uit 1955. Het verhaal ervan speelt zich precies dertig jaar eerder af, in 

de lente van 1925, op een Deense boerderij waar drie generaties (grootvader, vader, 

en jonge zoon) samenleven. Het stralende middelpunt is Inger, getrouwd met de 

middelste van de drie. Zij houdt er het leven en de levenslust gaande, maar 

uitgerekend zij sterft tijdens de geboorte van haar derde kind. Dan gebeurt er dit: 

05 ORDET (zie website https://www.dailymotion.com/video/xit4cp) 

Drie generaties staan aan het doodsbed en de grootvader zegt: ‘De Here heeft 

gegeven, de Here heeft genomen. Geprezen zij de naam van de Here’. Dat zijn 

bekende woorden, die in het religieuze milieu waarin de film zich afspeelt bij zo’n 

gelegenheid behoren te worden uitgesproken. Ze vormen een rituele formule, 

waarover nogal eens de staf gebroken wordt. Want wat is dat voor God, die naar 

believen geeft en neemt en om zijn wispelturigheid ook nog geprezen moet worden? 

Drukt zo’n (rituele) formule niet het failliet uit van een religie die menselijkheid 

opoffert aan blind geloof, elke emotie smoort, en dan ook nog eens een sta-in-de-weg 

vormt voor het praktisch handelen (in dit geval: het bellen van de dokter door de 

kleinzoon), waardoor er aan de catastrofe misschien nog iets te redden zou zijn? 

Dat ook dat laatste – althans in dit geval – eerder een magische kunstgreep dan een 

vorm van praktische daadkracht is, maakt de echtgenoot van de overleden Inger 

tegenover de jongere Anders direct duidelijk: ‘Als je denkt dat de dokter nog iets kan 

verhelpen aan de dood, bel hem dan maar.’ Maar op de woorden van de grootvader 

glijdt onze ál te utilitaristische en calculerende kritiek uiteindelijk eveneens af. Want 

kan iemand werkelijk menen dat het hem er op dat moment om te doen zou zijn een 

https://www.dailymotion.com/video/xit4cp
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soort hemelse boekhouding op te maken, waarvoor de Heer der Heerscharen ter 

verantwoording zou kunnen worden geroepen. Hij heeft, zou je nuchter kunnen 

zeggen, op dat ogenblik wel iets anders aan zijn hoofd. 

En dus valt hij terug op het ritueel van een uitspraak die de verlegenheid opvult waarin 

hij - door verdriet overmand - maar al te goed weet eigenlijk niets te kunnen zeggen, 

maar toch iets moet zeggen, omdat het hart zich nu eenmaal luchten wil. Wie deze 

woorden in de mond neemt, kun je dan ook geen groter ondrecht aandoen dan te 

denken dat daaruit een kil gebrek aan liefde spreekt. Alsof een veeleisende en jaloerse 

God belangrijker zou zijn dan de pijn om wie zojuist gestorven is. Ik denk dat het 

precies andersom is. Dat die woorden de laatste strohalm zijn waaraan de grootvader 

(en allen die gedaan hebben zoals hij) zich vastklampt om niet te bezwijken. Het 

verdriet kan alleen in bedwang worden gehouden door woorden die op dat ogenblik 

niet eens iets hoeven te betekenen. Alleen een opnieuw (desnoods tegen alle hoop in) 

bekrachtigde orde kan die catastrofe bezweren. 

Of de grootvader werkelijk gelooft in wat hij zegt doet dus uiteindelijk niet zoveel ter 

zake. Sterker nog: anders dan nogal eens wordt gedacht, is ‘rotsvast geloof’ een nogal 

schaars artikel in het werkelijke leven van mensen die zichzelf als godsdienstig 

beschouwen. En als érgens de twijfel zou kunnen toeslaan, dan is het wel op dit 

moment in de film waarin Dreyer, als dé grote inspiratiebron van Ingmar Bergman, er 

alles aan doet om de toeschouwer (mèt de protagonisten van de film zelf) de 

absurditeit van het geloof in te prenten. 

Waarom doet en zegt de grootvader dan toch wat hij zegt of doet? Ik gebruik met 

opzet deze twee woorden, omdat zeggen in het ritueel een vorm van doen is. Het 

laatste wat een rituele formule wil zijn een soort dienstmededeling. Het ritueel deelt 

helemaal niets mee – en is daarmee dan ook als taalhandeling het verst verwijderd van 

wat wij als de normale en vaak ook normatieve functie van het woord beschouwen. 

Het zegt niks, maar het doet. Het is als taal helemaal handeling geworden, maar dan 

wel een rituele handeling. Niet iets doelmatigs (zoals het bellen van de dokter), maar 

iets bezwerends, of beter: iets dat ons redt uit de verlegenheid.  

Dus zegt de grootvader woorden die niet ‘van hem’ zijn. Ze komen niet uit hem voort, 

maar ze zijn er voor hem, als een soort reddingsboei die hem wordt toegeworpen. 

Door wie? Door niemand in het bijzonder. Ze zijn er omdat ze door de generaties heen 

steeds bij dit soort gelegenheden gezegd zijn als datgene wat gezegd moet worden. 

Het zijn woorden als dingen waaraan hij zich vastklampt. Zoals alles in een ritueel zijn 

ze in de eerste plaats materieel van aard. Als woorden betekenen ze niets, maar ze 

maken het mogelijk dat er, dankzij hun herhaling door de generaties heen, zoiets als 

betekenis onstaat – of in dit geval liever niet verdwijnt. Dat betekenis behoed wordt, 

gered wordt, behouden blijft.  

Ondanks alles kunnen wij met en in ons leven verder, misschien wel vooral ondanks 

onszelf. Op momenten waarop het er in het leven werkelijk op aan komt, redden wij 

het kennelijk niet meer op eigen kracht. We staan verstomd, het gebeuren is te groot 



9 
 

om te bevatten en te beheersen, d.w.z. een plaats te geven. Daarom moet het worden 

bezworen, maar dat doen wij niet. Of beter gezegd: wij bedenken dat niet. We 

besteden de kracht daartoe uit aan iets dat niet uit ons intitiatief, uit ons maak-

vermogen voortkomt, maar ons bijna letterlijk van elders toevalt – en daarom 

overstijgt.  

 

IV 

 

Nu kan men zich bij deze nogal religieus klinkende woorden wat ongemakkelijk gaan 

voelen. Ik gebruik ze echter met opzet om – zoals ik eerder al aankondigde – het 

religieuze te de-construeren of, in ‘marxistischer’ bewoordingen, met de voeten op de 

grond te zetten. Maar daarmee zou tegelijk ook iets moeten oplichten van de 

relevantie van rituelen voor een bestaan dat, om het met Nietzsche te zeggen, de 

aarde trouw blijft zonder zich te verliezen in het hemelse.  

Waarom kan de grootvader in de film zich vastklampen aan de woorden die hij 

spreekt? Omdat hij daarin gelooft? Misschien. Maar vooral omdat die woorden zich 

aanbieden als iets wat datgene kan bewerkstellingen waartoe hij zelf niet in staat is: de 

gapende leegte te vullen die hem dreigt te overweldigen. Er moet iets gebeuren en dít 

is wat er gebeurt. De woorden zijn een houvast omdat ze een harde werkelijkheid zijn, 

die niet van hem afhankelijk is maar die wortelt in een traditie die groter is dan hij. 

Wát die traditie is, mag hier om het even blijven. In het geval van de grootvader is het 

die van de geloofsgemeenschap waarmee die woorden hem verbinden en die hem 

heeft voorgezegd wat bij die gelegenheid steevast gezegd wordt en gezegd moet 

worden. Dát is wat het rituele gebaar doet, wat het ritueel doet gebeuren. Het reikt 

iets van orde aan, tegenover de ordeloosheid waarin we dreigen te verzinken. Daarom 

is het iets materieels - want het materiële biedt de vastigheid waarop en waaraan 

betekenisvolheid zich hechten kan. Het geeft daaraan een stevigheid waartoe we zelf 

niet bij machte zijn. Wanneer alles ons ontvalt, wanneer wij niets meer weten te doen, 

is er het woord-als-gebaar dat niets hoeft te betekenen om toch tot ons te spreken als 

iets dat klinkt. Alleen maar klinkt, maar dat is genoeg. Zoals ook het gebaar alleen 

maar gemaakt hoeft te worden om – ons ondanks – iets uit te werken.  

Kun je rituelen maken en bedenken? Die vraag wordt vaak gesteld, nu voor velen het 

traditionele ritueel niet meer volstaat. Kun je nieuwe ceremonies uitvinden die 

niettemin dezelfde kracht als het ritueel bezitten? Daar wordt vaak nogal schamper 

over gedaan, omdat bij een dergelijk doe-het-zelf-ritueel vaak nogal ‘consumistisch 

wordt rondgeshopt’ in de supermarkt van de tradities. Als estheet en formalist voel ik 

wel iets voor die schamperheid, want het resultaat is vaak weinig imposant fröbelwerk. 

Maar de realist in mij zegt: waarom zou je je eigenlijk overgeven aan zo’n (esthetische) 

strengheid, waarom dat purisme? Wat zou iemand die, vervreemd geraakt van alle 

tradities en hun rituele bestanden, vorm wil geven aan de kern- en dus 
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crisismomenten in zijn leven, anders moeten doen dan rondtasten in de grabbelton 

van woorden en gebaren die ooit werkzaam zijn gebleven? En waarom zouden we 

daartegenover niet wat toleranter en barmhartiger moeten staan?  

Bovendien: eigenlijk heeft de vraag ‘Kun je een rite maken of uitvinden?’ zichzelf al 

beantwoordt. Natuurlijk kun je een rite maken! Tenslotte zijn ook de rituelen die wij 

nu als tradities kennen ooit bedacht, ingevoerd en bekrachtigd door menselijk 

initiatief. Alleen: dat bedenken of uitvinden is niet genoeg. Wil een ritueel werkelijk de 

rol vervullen die het te vervullen heeft, dan moet het zich wortelen op een wijze die 

verdder gaat dan dat initiatief van uitvinden en bedenken. Het moet een 

vanzelfsprekendheid worden. Bedenken is het probleem niet. De vraag is niet: ‘Kunnen 

we rituelen uitvinden?’ maar ‘Hoe is het mogelijk dat wát wij uitvinden ook beklijft, als 

iets dat iets dat vanuit zichzelf blijft werken – alsof het iets was dat ons overkomt?’ 

Dát proces, het ritueel-worden van de ‘rituele uitvinding’, is iets wat niet zomaar te 

implementeren valt. Soms beklijft zoiets, soms niet – en waar dat van afhangt kunnen 

we onmogelijk weten, laat staan dat we het zouden kunnen sturen of afdwingen. Dát 

ligt nu juist aan gene zijde van onze macht – en daarom gebruikte ik eerder enigszins 

provocerend de kwasi-religieuze term ‘overstijging’.  

Daarvoor hoef je niet te geloven in een goddelijke bovenwereld. Het ‘alsof’ is 

voldoende – want tenslotte zijn wij (zoals de filosoof Hans Vaihinger in de 19de eeuw al 

vaststelde) wezens van het ‘alsof’. We leven niet in ‘de werkelijkheid’, als we daarmee 

alleen maar de zuivere materialiteit van het ‘zo is het’ bedoelen. We leven in een 

werkelijkheid zoals we die be-leven – en dat is om te beginnen een werkelijkheid die 

be-tekend is en be-tekenis heeft: iets wat voor en in het zuiver fysische onzinnig zou 

zijn.  

Om af te sluiten wil ik nog één keer kijken naar een stukje video: een scène die totaal 

verschillend is van die van Dreyer, en tegelijk toch een aantal overeenkomsten 

vertoont die voor wat ik heb willen zeggen wezenlijk zijn. In 1969 overleed Brian Jones, 

een van de leden van de Rolling Stones. Tot zijn gedachtenis gaf de band daarop een 

concert in Hyde Park – dat niet zomaar een concert kon zijn. Net als bij Dreyer moest 

er  iets gezegd worden: juist om de dood en afwezigheid van Brian Jones te articuleren 

en in zekere zin te bezweren.  

Dat doet Mick Jagger dan ook aan het begin van het concert. Maar wat kan er worden 

gezegd? Hij spreekt – maar ook hier zijn het niet zijn woorden die rouw moeten 

uitdrukken. ‘I really don’t know how to do this, but I’ll try’, zegt hij. En dus gebruikt ook 

hij woorden die ‘van elders’ komen, die hem toevallen en hem aangereikt worden. En 

ook zij komen uit het hart van een traditie, in dit geval de Engelse literaire traditie, die 

te hulp moet schieten om de leegte en de stilte op te vullen. Jagger reciteert twee 

passages uit het lange gedicht dat Shelley op zijn beurt schreef bij de dood van zijn 

dichter-vriend Keats. Daarmee plaatst hij zich in een in een reeks, een opeenvolging 

van gebeurtenissen die naar elkaar wenken. Mick Jagger doet niets nieuws, hij herhaalt 

iets eeuwenouds.  
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06 ROLLING STONES 

 

Kun je dat een ritueel noemen? Jawel – al was het maar omdat de verlegenheid van 

Mick Jagger op de keper beschouwd precies dezelfde is als die van de grootvader in 

Ordet. En omdat hij daarop antwoordt op precies dezelfde wijze: met een herhaling die 

woorden geeft aan iets waarvoor wij zelf – ‘I really don’t know how to do this’) – geen 

woorden zouden hebben. 

 

 

Percy Bysshe Shelley (1792–1822) 

uit Adonais: An Elegy on the Death of John Keats 

 

Peace, peace! he is not dead, he doth not sleep,  
He hath awaken'd from the dream of life;  
'Tis we, who lost in stormy visions, keep  
With phantoms an unprofitable strife,  
And in mad trance, strike with our spirit's knife  
Invulnerable nothings. We decay  
Like corpses in a charnel; fear and grief  
Convulse us and consume us day by day,  
 
And cold hopes swarm like worms within our living clay. 
The One remains, the many change and pass;  
Heaven's light forever shines, Earth's shadows fly;  
Life, like a dome of many-colour'd glass,  
Stains the white radiance of Eternity,  
Until Death tramples it to fragments.—Die,  
If thou wouldst be with that which thou dost seek!  
Follow where all is fled! 

 


