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Rituele herbestemming
							als Recasting
Rituele dynamiek voorbij inculturatie en syncretisme

Afscheidsrede, uitgesproken door

prof. dr. Paul Post
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Paul Post (Bilthoven 1953) studeerde na kleinseminarie (Paters Oblaten, Ravensbos,
Valkenburg, L.) en gymnasium A (Bernardinus, Heerlen) theologie (liturgiewetenschap)
en vroegchristelijke archeologie en kunst in Utrecht (KTHU) en Rome (Pontificio Istituto
di Archeologia Cristiana). In 1984 promoveerde hij in Utrecht op een studie over de
haanscène in de vroegchristelijke kunst.
Van 1980-1988 was hij universitair docent in Heerlen (Hogeschool, later Universiteit,
voor Theologie en Pastoraat). Samen met M. van Uden en J. Pieper initieerde hij daar
het onderzoeksprogramma Christelijke bedevaarten. Van 1988-1994 was hij hoofd van de
afdeling Volkskunde van het Meertens-Instituut in Amsterdam (KNAW). Daar initieerde
en superviseerde hij samen met P.J. Margry het grootschalige documentatie project
Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN). Van 1991-2001 was hij lid van de stuurgroep van het
NWO-Prioriteitsprogramma Nederlandse cultuur in Europese context.
In 1994 werd hij hoogleraar liturgiewetenschap aan de Theologische Faculteit Tilburg
(TFT) en tevens directeur van het aldaar gevestigde interuniversitair Liturgisch Instituut.
Op 19 mei 1995 hield hij zijn inaugurele rede over Ritueel landschap.
In 2000-2001 was hij projectleider van het interdisciplinaire onderzoeksproject Rituelen
na rampen gefinancierd door de KNAW. In 2006 startte hij samen met A.J. Molendijk
het NWO-programma Holy ground: Re-inventing ritual space in modern Western culture
(2006-2010), als onderdeel van het NWO-programma The future of the religious past. Van
2007-2014 leidde hij samen met W. van Beek en Ph. Nel het SANPAD-project Sacred
sites, een samenwerking tussen de Universiteit van Tilburg en the University of the
Free State in Bloemfontein (ZA). In 2008-2009 was hij lid van het managementteam
van het Departement Religiestudies en Theologie (DRT), en leider van het DRTonderzoeksprogramma. In 2009 was de start van de Tilburg School of Humanities (TSH)
en maakte hij deel uit van het Department of Culture Studies. Van 2010-2017 was hij lid
van het TSH Faculteitsbestuur en was vicedecaan voor onderzoek, directeur van de TSH
Graduate School en had als zodanig ook acht jaar zitting in het College voor Promoties
van Tilburg University. In 2013 richtte hij een tweetal ‘Academies’ op: de Funeraire
Academie en de Camino Academie, beide als platforms waar wetenschap en praktijk elkaar
ontmoeten. In 2018 starten de voorbereidingen voor het internationale boekproject Rituals
after disasters (editors: Paul Post, Marcel Barnard, Martin Hoondert & Mirella Klomp), een
samenwerking van Tilburg met het Institute of Ritual and Liturgical Studies (Amsterdam).
Het boek staat gepland voor 2020. In maart 2020 organiseert hij samen met collegae uit
Karlsruhe en Bern een groot internationaal congres over hergebruik van kerken in Slot
Herrenhausen in Hannover, gefinancierd door de VW Stiftung.
Post is sedert 1980 getrouwd met drs. Maria Boersen, ze hebben een dochter (Cecile).
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“How is it that ritual, which can appear so natural in some settings, seems so
contrived in others? How can it seem so utterly essential even to people who don’t
get it? One can study ritual either because it makes so much obvious sense or
because it makes no sense whatever. Either motive will do. If something seems
not only foreign, but alternately weak and powerful, as is the case with ritual, this
combination should alert us that studying diligently is imperative. In a technocratic world, ritual can seem disabled, a mere dependent variable, and yet ritual
also is said to marshal enormous power. It keeps Toyota factories running. It
enabled Christendom to rule much of the world. It empowered the terrorists who
took down the Towers. We hear that it keeps the Dalai Lama from being consumed with rage in China. We are told that it transformed young Germans into
Nazi soldiers. So we had better study ritual; our humanity depends on it.”
R.L. Grimes: The craft of Ritual Studies (Oxford 2014) 5s.
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Woord vooraf
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Deze tekst is een collage. Het is knip- en plakwerk zoals ritueel dat ook is. Er
is, zoals bij collages van Matisse of W.F. Hermans, gebruik gemaakt van divers
materiaal. In dit geval tekstmateriaal, inzichten, ideeën uit eerder gepubliceerd
werk, uit lopend onderzoek en work in progress of gepland werk. Bij dat hernemen
is er sprake van herbestemming. Teksten, oud en nieuw, meer, minder of niet
bewerkt, staan in een nieuw verband. Als samenbindende en richtinggevende
noemer koos ik rituele herbestemming. Die noemer staat weer voor de algemene
thematiek die me bezighield, houdt en zal houden: rituele dynamiek en transformatie.
Zoals vaker dijde het werken aan de rede uit. Er ontstond aldus een uitgebreide
collage op basis waarvan ik een kortere uit te spreken rede samenstelde.
Een directe aanleiding tot het thema wil ik nog expliciet noemen. In april dit jaar
mocht ik in Fribourg (Zwitserland) op een promovendi-colloquium een keynote
houden. Het thema van die bijeenkomst was ‘Inculturatie en syncretisme’.1 Een
groot deel van mijn collage is het resultaat van onderzoek dat door deze keynote
in gang werd gezet. Die zoektocht zette mij ook op het spoor van de inzet van het
concept recasting in verband met rituele transformatie door Leonardo Boff dat ik
eerder niet had ontdekt.
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1. Opening: De Jumbo in
Helmond, DePetrus in
Vught, Barca Nostra
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Laat ik beginnen met mijn thema van vanmiddag, rituele herbestemming, neer
te zetten via vier voorbeelden.
Bij herbestemming wordt vaak gedacht aan herbestemming van kerken. Terecht,
want dat is een enorme uitdaging (vergeef mij deze modeterm). Een reële schatting geeft aan dat er de komende jaren in ons land tussen de 1800 en 4800 (ik
geef toe: een erg ruime marge!) kerken hun deuren voor de eredienst zullen
gaan sluiten, en dus vragen om hergebruik of sloop.2 Naarstig zoekt men naar
vormen van hergebruik en herbestemming. De variëteit is daarbij groot. Het kan
gaan om hergebruik in de zin van utiliteitsbouw, de aan de eredienst onttrokken
kerk doet bijvoorbeeld dienst als een supermarkt. De Jumbo in Helmond in de
voormalige Bernadettekerk (“elke zondag open vanaf 10.00 uur!”) is een ook internationaal bekend voorbeeld dat bussen (vaak Aziatische) toeristen trekt door
de navrante tegenstelling van een supermarkt in een vroegere kerk.3

Afb. 1: De Jumbo in Helmond (foto: P. Post, 2019)
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Een andere herbestemming zien we bij de DePetrus in Vught. Na meer dan dertien jaar polderen is dat een in mijn ogen exemplarisch voorbeeld van rituele
herbestemming. De heringerichte ruimte wordt gedeeld door de bibliotheek, het
lokale museum, de Wereldwinkel, ontmoetingsruimten, ruimtes voor welzijnsorganisaties, creatieve werkruimtes en een café/restaurant. 4 En bij de ingang is er
een Mariakapel waar je een kaarsje kunt aansteken, met twee bidstoelen, bossen
kunstbloemen en een intentieboek.

Afb. 2: DePetrus in Vught (foto: P. Post, 2019)
Een derde voorbeeld toont ons thema van rituele herbestemming vele malen
sprekender in beeld dan via een omhaal van woorden (die overigens toch gaat
volgen!). Zie hier een van de weinige bewaarde geheime kastaltaren, uit de 18e of
19e eeuw en waarschijnlijk af komstig uit een boerderij uit Laren NH die werd gebruikt als schuilkerk. In de periode dat in ons land openlijke katholieke eredienst
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verboden was, de schuilkerkenperiode, ontstond er een geheel eigen ruimtelijke
en materiële cultuur. Er waren schuurkerken op het platteland en schuilkerken
in de steden. En ook waren er rituelen in boerderijen en trokken priesters rond
met mobiele altaren. In sommige huizen was er een geheime rituele infrastructuur waarvan we hier een kastaltaar zien. Gesloten was het een gewone kast. Met
de bovendeuren open werd het een altaar, bont devotioneel gedecoreerd. De kast
herbestemd tot altaar, of via een flauwe woordspeling op het centrale concept van
mijn bijdrage (waarover later meer), een mooi voorbeeld van ‘rekasting’ waarmee
katholieken uit de kast konden komen.5

Afb. 3: Kastaltaar, Laren (?), ca. 1830 (?), Hal Gemeentehuis van Laren (foto: P. Post, 2019)
Een vierde en laatste actueel voorbeeld van rituele herbestemming is het project Barca Nostra (Ons Schip) van de Zwitsers-IJslandse kunstenaar Christoph
Büchel op de Biënnale van Venetië dit jaar.6 Na een lange tocht door de Italiaanse
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bureaucratie slaagde Büchel erin het wrak van de vissersboot die op 18 april 2015
zonk in het Kanaal van Sicilië tussen Libië en het eilandje Lampedusa naar Venetië te halen. Het was de enige keer dat een van de vele wrakken naar boven werd
gehaald met erin de lichamen van tussen de 700 en 1100 migranten. Het wrak
werd gestald op de marinebasis van Augusta op Sicilië en nu dus herbestemd als
‘reliquia tragica’, een tragisch reliek, een reliek van een tragedie, tentoongesteld
op de grote kunstexpositie van Venetië (nog te zien tot de 24e deze maand). Het
is een rituele, symbolische performance; het wrak roept op tot reflectie, compassie, protest, stilte. Het is een manier om de aanhoudende stroom van doden, de
border deaths, de grensdoden, te herdenken. Het is ‘onze boot’, een signaal van
solidariteit met de slachtoffers die zoals zovele andere vluchtelingen geen dodenriten of laatste rustplaats ten deel viel.
Zie hier mijn onderwerp: rituele herstemming. Een afgestoten kerk wordt hergebruikt als supermarkt (nu al: het is de vraag of dit een casus van rituele herbestemming betreft). Een liturgische ruimte transformeert vanwege andere tijden
in een meervoudige rituele ruimte, niet ritueel in de zin van institutioneel religieus en liturgisch, maar een plek voor diverse praktijken met een rituele dimensie. Praktijken die overigens in het verleden onlosmakelijk verbonden waren
met kerken en kloosters: bibliotheek, museum, theater, zorg en diaconie, eten
en drinken, bezinning en recreatie. Een kast wordt een altaar, en een altaar weer
een kast. En een wrak wordt reliek, krachtobject, kunstobject, herdenkingsplek.
Rituele herbestemming als exponent van rituele dynamiek, als vorm ook van wat
we vroeger wel aanduidden met inculturatie. Ritueel voegt zich in een andere,
nieuwe culturele context.
Ik zal dat concept ‘herbestemming’ straks nader uitwerken. Nu al wijs ik op de
dubbele betekenis van rituele herbestemming, een bijvoeglijke en een bijwoordelijke laag. In het Nederlands weer te geven als rituele herbestemming en herbestemming van ritueel. Mijn focus vandaag ligt op de eerste betekenislaag: bij
mijn vier voorbeelden gaat het om rituele herbestemming, hoewel de casus van
de Jumbo op het randje is, of misschien toch erover. Een supermarkt is niet primair een rituele aangelegenheid, maar niettemin zijn hoeders van ritueel religieus erfgoed content met de omstandigheid dat de kerk nagenoeg geheel intact
is gebleven, tot en met de wijwaterbakken. Het is en blijft herkenbaar als rituele
ruimte en zou, indien nodig, zo weer ingewijd kunnen worden.
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Op basis van mijn verkenningen zal ik komen tot twee vormen van rituele herbestemming. Een meer gericht op de hergebruiksdimensie, en een meer op omvorming, op recasting. De Jumbo in Helmond en de kast uit Laren zijn een voorbeelden van de eerste en DePetrus in Vught en de Barca Nostra van de tweede
lijn van rituele omvorming of transformatie. Ik wil vooral een pleidooi houden
om rituele herbestemming niet zo zeer te zien als ‘simpel hergebruik’, maar wel
als recasting, als ‘herbestemming met ambitie’.
Maar hiermee loop ik vooruit op zaken.
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2. Transformatie van
onderzoekscontext
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Het centrale onderwerp van mijn onderzoek en onderwijs werd vroeger (“Opa vertelt…”) veelvuldig en met een zekere vanzelfsprekendheid en onbevangenheid aan
de orde gesteld via het dominante concept ‘inculturatie’. Daar draaide het allemaal
om. Ook wisten we dat velen niet zo veel op hadden met die term en het proces dat
daarmee werd beoogd. Inculturatie kon gevaarlijk zijn en leiden tot syncretisme.
In mijn eerste wetenschappelijke artikel uit 1979, in het Frans (jawel!), was syncretisme een dominant thema7, en later stond het perspectief van rituele en liturgische inculturatie hoog op mijn agenda tot ca. 2004.8 Sindsdien gebruik ik
beide termen niet meer, ze zijn geheel of nagenoeg verdwenen uit mijn academisch discours. Dat heeft onder andere te maken met mijn geleidelijke koers
richting de Ritual Studies. Daar, op dat open interdisciplinaire platform schitteren beide concepten inculturatie en syncretisme door afwezigheid. Ik peilde voor
deze rede nog eens de ‘usual suspects’ van de ritenstudie. De oudere traditie van
Durkheim en de Turners, Van Gennep, Huizinga e tutti quanti. Maar ook Bell,
Rappaport, Douglas, Staal, Grimes, Whitehouse, Stringer, Smith, de projecten
rond Ritual Dynamik van Heidelberg9 en de twee dikke delen Theorizing Rituals
van Kreinath, Stausberg en Snoek.10 Men treft daar de concepten inculturatie
en syncretisme niet of marginaal aan. Ze spelen geen rol, zoals ook mijn spellingscontrole de termen ‘inculturatie’ en ‘syncretisme’ systematisch weigert te
herkennen of omwerkt. Terwijl bij al de genoemde auteurs het thema van religieuze en rituele traditie en context, culturen in contact en rituele dynamiek en
transformatie niettemin kernthema’s van onderzoek zijn.
Deze observatie is opmerkelijk, en zet mij aan het denken. Hoe kan dat, wat is
er in het spel? En vooral ook: Welke zijn nu de dominante of adequate concepten
waarmee we rituele dynamiek kunnen benaderen? Dat wil ik nader met u verkennen. Nu al zie ik dat er meer in het spel is dan persoonlijke voorkeuren en
biografie, meer dan mijn persoonlijke academische dynamiek, van een theologische naar een humanities context.
Ik noem op voorhand al vier kaders die hier spelen.

2.1. Veranderend profiel van liturgiestudie
Algemeen wordt erkend dat de liturgiestudie van profiel is veranderd. Daarover
is al veel gereflecteerd en geschreven en aan die historiografie leverde ik ook
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graag een bijdrage.11 Rond en na het Tweede Vaticaanse Concilie kreeg, in de
bredere setting van de lange jaren 1960ss, de liturgiestudie nieuwe partners, er
ontstonden nieuwe allianties. Niet uitsluitend meer theologische en historische,
maar nu ook meer en meer de antropologie en cultuurwetenschappen, of
psychologie en semiotiek. Liturgiestudie verstond zich niet langer vooral als
Konzilwissenschaft. Ik wijs voor deze shift of turn naar Nederland waar al vroeg
een nationale en oecumenische samenwerking en profilering op het terrein van
liturgiestudie plaatsvond en al langere tijd wordt al dan niet consequent in allerlei
vormen en volgordes van liturgische én rituele studies gesproken als label voor
onderzoeksprogrammering, publicaties en het Institute for Ritual and Liturgical
Studies (IRiLiS).12

2.2. Een kritische kijk op concepten
Invloedrijk was zeker ook de opkomst van een kritische reflectie op concepten
die we in de wetenschap hanteren. De filosofie was hier een belangrijke prikkel
(Foucault), maar zeker ook de opkomst van de vergelijkende Begriffsgeschichte, de
systematische en kritische reflectie op onze academische termen en concepten.
Een ooit nationaal ‘Dutch conceptual history project’ kreeg Europese allure en
was onder andere de aanleiding tot het internationale tijdschrift Contributions to
the history of concepts.13
Deze kritische reflectie op onze concepten had in de sociale wetenschappen en
Ritual Studies al een langere traditie. Centrale thema’s als heilig/het heilige,
magie, en ook ritueel en religie werden en worden nog steeds als concept kritisch gewogen. Resultaten van die benaderingen waren en zijn soms ontnuchterend. Waar komen bepaalde concepten vandaan, wie gebruiken ze waarvoor,
in welke contexten? We werden ons plots bewust van wat de semantic trap is
gaan heten. Allerlei eerder argeloos gebruikte concepten bleken als Zwarte Piet
allerlei ladingen te hebben, en een verleden. We werden voorzichtig en sommige termen en concepten werden plots omstreden of outdated verklaard. Syncretisme en magie zijn daarvan treffende voorbeelden. Maar het palet is hier breder: ritueel, religie, sacraliteit 14 , traditie, cultuur, pelgrimage: het zijn allemaal
concepten met een verhaal. Het gaf soms aanleiding tot terughoudendheid in
gebruik, of tot redefining. Treffende voorbeelden zijn de ongekend invloedrijke
bundel van Hobsbawm en Ranger uit 1983, of liever gezegd: de inleiding van
Eric Hobsbawm daarin over invention of tradition,15 de studie over de definitie
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van religie vanuit een hedendaags etnografisch perspectief van Martin Stringer,16 het invloedrijke werk van Jan en Aleida Assmann naar cultural memory,17
en recent het boek van Jan Assmann over the invention of religion dat vanuit een
studie van het bijbelboek Exodus de centrale triade culture, identitity and memory
behandelt18. Een hoogtepunt in deze traditie is de uitdagende studie van Philippe
Buc, The dangers of ritual, die fundamentele vragen stelt bij het gebruik van sociaalwetenschappelijk geïnformeerde concepten zoals ‘ritueel’ voor het verleden.19

2.3. Transformatie van academisch onderzoek
Belangrijk is voorts de ontwikkeling van het academisch bedrijf zelf. Na een fase
van het ontstaan van academische disciplines, en een fase van multi- en interdisciplinair werken, zijn we nu aanbeland in een fase waarin innovatief onderzoek
plaats vindt in thematische interdisciplinaire clusters en teams. Mijn eigen thuis
hier Tilburg, het Departement Culture Studies, mijn faculteit of school en mijn
universiteit als geheel, zit midden in dat proces. Ik zou nu allerlei verhalen en ervaringen kunnen inlassen over hoe moeilijk, weerbarstig én hoe stimulerend dat
inter- of multidisciplinaire proces is of kan zijn of kan worden. Voor onderzoek
naar religie en ritueel heeft dat proces grote consequenties. Alleen zó kan worden
recht gedaan aan de enorme complexiteit van zowel fenomenen als contexten.
Dat werken in interdisciplinaire teams confronteert de onderzoeker voortdurend
met gehanteerde theoretische en methodologische modellen, en gebruikte concepten en terminologie. Ritual Studies is een hier een goed voorbeeld. Ontstaan
als multidisciplinair podium in de jaren zeventig van de vorige eeuw vanuit de
USA, is het nu een podium waarop diverse teams en clusters werkzaam zijn.
Rond pelgrimage, online culture, cognitive science of religion, rampen, eten en
drinken, healing and coping, death & dying, om maar enkele velden te noemen.20
Het platform der Ritual Studies krijgt mede een eigen gezicht door de worteling
in academia. Niet als een nieuwe discipline, maar als interdisciplinair podium.
Bij mijn weten bezat ik tot mijn emeritaat de enige leerstoel in Ritual Studies ter
wereld, Grimes had er ooit een in Nijmegen21, terwijl het podium elders academisch verankerd is via vooral religiestudies, cultuurwetenschappen, etnologie
en antropologie. In Nederland is er een langere traditie om liturgiestudie systematisch en programmatisch te verbinden met Ritual Studies. Dat uit zich op
tal van wijzen zoals in de benamingen van het nationale Institute for Ritual and
Liturgical Studies (IRiLiS), publicaties als het Yearbook for Liturgical and Ritual

19 Rituele herbestemming als Recasting

Studies, Netherlands Studies in Ritual and Liturgy, en het profiel van de internationale reeks Liturgia condenda.22 Maar ook noem ik het gebruik van de term ‘liturgical ritual’ door Barnard c.s.23 en ‘ritual-liturgical’ door mijzelf. Het betreft een
profiel dat werd ingezet door de straks te bespreken antropologische benadering
van Gerard Lukken.
Een recent voorbeeld van de multi- of interdisciplinaire verankering en erkenning van het platform der Ritual Studies is het Oxford Handbook of Early Christian Ritual dat onlangs verscheen. Het betreft een Fins initiatief met als centrale
editor Risto Uro (Helsinki).24 Voor de studie van de dynamiek in de laatantieke periode waarin het christendom opkwam wordt ritueel als lens gehanteerd.
Het handboek presenteert zich expliciet als een Ritual Studies project. Terwijl
doorgaans het accent bij de studie van de laatantieke religie en de context ervan
vanuit mythen en religie wordt bezien, wordt nu ritueel als fundamentele kracht
in cultuur en religie beschouwd.25 Aldus levert Ritual Studies voor het boekproject het heuristische, analytische en interdisciplinaire program. Dat leidt tot vier
delen die dakpansgewijs dat program uitwerken: Ritual theory (I, met naast een
inleiding over Ritual Studies een reeks thema’s rond concept en theorie van ritueel), Ritual in the Mediterranean world (II, behandeld worden hier heiligdommen,
verenigingen, huishouden en familieleven, magie etc.), Ritual in nascent Christianity (III, water rituelen, maaltijdpraktijken etc.), en Ritual in the Ancient Church
(IV, christelijke initiatie, eucharistische praktijken, christelijk gebed, christelijke
kunst, heiligenverering etc.). Ik bespreek het project nu verder niet kritisch, het
gaat me er om de actualiteit van Ritual Studies aan te tonen voor onderzoek naar
rituele, religieuze en culturele dynamiek.
Ik werk het thema van inter-, of ook transdisciplinariteit, niet programmatisch
uit. Wel vormt het hier de aanleiding tot een klein excurs inzake interdisciplinair
werken in actu, gethematiseerd via ook dat laatantieke tijdvak, in dit geval via de
vroegchristelijke kunst.
Excurs I: Vroeg-christelijke beeldtaal en herbestemming
Het domein van de vroegchristelijke kunst laat goed zien dat het door velen
bepleite interdisciplinaire perspectief van academisch onderzoek en onderwijs
verschillende vormen kan aannemen en beslist niet altijd hoeft te bestaan uit
grootschalig samenwerken van uiteenlopende disciplines. De crux schuilt in
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mijn optiek eerder in het inbrengen van verschillende benaderingen die verbonden zijn met verschillende disciplines, methoden, theorieën, visies. Dat zien we
voortdurend gebeuren in onderzoek naar de vroegchristelijke beeldtaal. Belangrijk waren de inbreng van archeologie, de confrontatie van de beelden met tekstmateriaal uit de zelfde tijd, een integrale historische benadering zoals we die
kennen sedert Dölger met de traditie van Antike und Christentum, topografie,
prosopografie, epigrafie, nieuwe methoden om materiaal te documenteren, te
beschrijven en te dateren, nieuwe overall historiografische benaderingen, sociologie26, cognitive science, ‘harde’ empirische science-benaderingen, en recent dus
ook expliciet de Ritual Studies.
Maar het kan ook heel kleinschalig van aard zijn, met het gevaar dat je er makkelijk
overheen kan lezen. Dat realiseerde ik mij toen ik laatst het mooie boek van Helene
Nolthenius over de oorsprong en geschiedenis van het Gregoriaans herlas: Muziek
tussen hemel en aarde: de wereld van het Gregoriaans.27 Daarin benadert ze het karakter van het Gregoriaans mede vanuit iconografische principes, en stelt andersom
ons weer in staat muziekinzichten in te zetten bij de interpretatie van beeldtaal,
in dit geval die van de laatantieke christelijke periode. Nolthenius verwijst naar de
vroegchristelijke sarcofaagplastiek van de vierde eeuw. Ze signaleert een tweetal
principes of parallellen tussen muziek en die vroegchristelijke beeldtaal.
Allereerst is er de ‘centonisatie’, de friezen van de sarcofagen uit einde derde en
vierde eeuw zijn lappendekens (cento’s). Tussen een kop en een staart, een begin
en einde, worden vrij motieven geplaatst zoals op de sarcofagen scènes tussen
twee vaak vaste hoekscènes. Ze stelt:
“…we zien hoe bepaalde Gregoriaanse melodieën volgens juist hetzelfde
principe zijn opgebouwd: tussen stereotiepe begin- en slotmotiefjes worden vaste fragmentjes in losse volgorde aan elkaar gehaakt, alleen bijeengehouden door een gemeenschappelijke tonaliteit.”28
Een tweede principe of parallel is het verschijnsel van de contrafactuur, herbestemming van een melodie voor een nieuw lied. In de vroegchristelijke kunst zien we
hetzelfde, de scènes zijn niet steeds nieuw, maar worden herbestemd, gerecast voor
het nieuwe verhaal: Endymion herbestemd als Jona, Mithras als model voor het
offer van Abraham, Christus via herbestemming van herder, filosoof, leraar, arts
etc.29 Al vaker noemde ik de vergelijking met medleys die Bisconti introduceerde.30
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Afb. 4: Sarcofaagfries, Vaticaan, Museo Pio Cristiano, ca. 300-33031 (foto: coll. P. Post)
Zie hier een proeve van interdisciplinariteit die, hoewel klein en bijna als een terzijde, wel degelijk een belangrijk nieuw inzicht kan bieden op de code van de vroegchristelijke beeldtaal. Die code moet misschien niet gezocht worden in veronderstelde geraffineerde iconologische combinaties, juxta-poneringen, verbanden en
patronen, maar eerder in het verband dat een vrij willekeurige cadans van herplaatsingen en herbestemmingen richting, profiel en zo inhoud geeft. Dat verband
wordt gevormd door de grondtoon van heil en redding door Christus, geloof, en
rituele praktijken.
Dat spoor van een bepaalde dragende grondtoon en herbestemming vestigde zich
al langer in de studie van de vroegchristelijke beeldtaal via de relatie van beeld
en literaire traditie. Hoewel die relatie verre van eenduidig is, leverde het wel het
belangrijke perspectief op van de typologie die in tekst en beeld een rol speelt. Bepaalde typoi, bepaalde gebeurtenissen, scènes, personen, vaak uit het Oude Testament, worden in de christelijke traditie herbestemd, worden gezien als voorafbeeldingen of verwijzingen naar de latere heilsgeschiedenis. Mozes wordt herbestemd
als Petrus, Mozes vloeit vaak samen met Petrus en beiden verrichten het Rotswonder. Het Rotswonder en de Doortocht door de Rode Zee worden voorafbeeldingen
van de redding via de doop. Het offer van Abraham voorafbeeldt het offer van
Christus en de eucharistie. Daniël in de leeuwenkuil weerspiegelt het martelaarschap. Ik ga nu niet in op de vraag hoe ver we die typologische herbestemming van
scènes en personen mogen zien gaan en vooral ook of die herbestemming in beeld
en tekst en liturgische praktijken parallel liep.32 Ik vermoedde eerder samen met
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Wegman dat de rituele praktijk van de eerste christenen een schakel vormt tussen
die creatieve typologische herbestemmingen in overgeleverde teksten (meestal van
kerkvaders) en de beeldtraditie.33 Terwijl wat betreft dat laatste er weer onderscheid
verondersteld mag worden tussen diverse genres (vgl. sarcofaagplastiek, katakombenschilderingen, goudglazen, glaswerk etc.) en periodes (vanaf de tweede helft
van de vierde eeuw is er duidelijk sprake van een meer historiserende en representatieve tendens met narratieve cycli en Christus als Majestas Domini of de wet
gevend aan Petrus (Dominus legem dat), of tronend omringd door de apostelschare).
Ik volsta met deze korte oproeping. Het gaat me in dit verband vooral om die
notie van herbestemming als sleutel en vervolg nu weer de lijn van betoog over
veranderingen in de studie van rituelen.

2.4. The Network Society
Een laatste kader en prikkel voor de transformatie van academisch onderzoek in
het algemeen en de ritenstudie in het bijzonder is de veranderende maatschappelijke en culturele context. We leven inmiddels in wat we met Manuel Castells
een Network Society noemen die zich dankzij globalisering en digitalisering
kenmerkt door een enorme dynamiek en diversiteit. Nieuwe media en de complexe interactie van online- en offline-cultuur zijn daar een belangrijk element,
maar niet het enige. Meer en meer realiseren we ons dat die sterk veranderde context ook een voortdurend herijken van onze termen en concepten nodig
maakt. Recent verkenden we in Tilburg het verschijnsel cyber pilgrimage waarbij
we ontdekten dat we ons dienen te bezinnen op centrale begrippen als ritueel,
gemeenschap, participatie, sacraliteit in cyber space. Er is beslist meer in het spel
dan het simpelweg overhevelen van offline culture naar een online omgeving.34
Mijn opmerkelijke observatie rond het verdwijnen of problematiseren van de
concepten inculturatie en syncretisme in een deel van het academisch discours
over ritueel en religie, bepaalt nu de opzet van het vervolg van mijn rede. Eerst
verken ik opkomst en verval van de beide concepten inculturatie en syncretisme,
waarbij ik ook oog heb voor het voortleven en de terugkeer ervan (en dat betreft
met name syncretisme). Daarna stel ik een bepaalde vorm van rituele herbestemming voor als lens35 om rituele dynamiek en transformatie te benaderen.
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3. Een verkenning van het
concept inculturatie
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We verkeren in de gelukkige situatie dat naar opkomst en gebruik van de concepten inculturatie en syncretisme uitgebreid historiografisch onderzoek is verricht.
Voor inculturatie is het dossier aan studies enorm.36 Dat heeft bij nader inzien,
net zoals we zullen zien bij syncretisme, alles te maken met het feit dat er rond
het concept een levendige discussie was. Het was aanvankelijk ook geen intern
academisch concept, maar een term die in een bepaalde periode centraal stond
in beleidsoverwegingen van kerk en pastoraal. De term werd voor het eerst gebruikt in 1959 en verdween grotendeels vanaf de jaren negentig van de vorige
eeuw. De bloeiperiode ligt onmiskenbaar in de jaren zeventig en tachtig van de
vorige eeuw. Dominante settingen voor het concept waren de missiologie, pastoraal-theologie en liturgiewetenschap, en meer breder de contacten van kerken en
theologie met cultuur (of beter: culturen) in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, de
opkomst van interesse in religieuze volkscultuur, en de moderne seculariserende
en globaliserende westerse samenleving. De term zelf is een neologisme gemunt
door Jezuïeten en was bijvoorbeeld onbekend in de culturele antropologie. De
term ontstond vanuit het besef dat cultuur nooit mono-cultureel of universeel
van karakter is, dat dat een vertekend Eurocentrisch beeld is van cultuur. Zeker
in de beginperiode van de jaren 1960ss. wordt inculturatie samen met vele andere
termen gebruikt: adaptatie, accomodatie, revisie, incarnatie, indigenatie, contextualisatie, acculturatie zijn parallelle termen die ook wel gebruikt gaan worden
voor allerlei classificaties en typologieën van het inculturatieproces. Verwarrend
is soms het gebruik in theologische en kerkelijke kring van ‘enculturatie’. Dat is
wél een term die bekend is in de antropologie, maar dat daar verbonden is met
het proces van doorgave van cultuur, het complexe proces van transmissie van
cultuur van generatie op generatie dat bijvoorbeeld centraal staat in het religieen ritueel-onderzoek van Harvey Whitehouse.37
Belangrijk is te constateren dat inculturatie vanaf het begin geen neutraal concept is, maar een sterk theologisch, normatief geladen en beleidsgerichte term.
Het maakt steeds deel uit van een programma, van een agenda. Onderliggend
is er steeds wat het ‘theologisch probleem van inculturatie’ wordt genoemd, de
kwestie van continuïteit en discontinuïteit met traditie.

3.1. Gerard Lukken
Een goed beeld van het gebruik van inculturatie en de theologische dimensie
ervan kan het werk van mijn voorganger hier in Tilburg, Gerard Lukken bieden.
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Liturgische inculturatie staat centraal in heel zijn werk. Culminatiepunt is zijn
synthetiserend werk Ritual in abundance van 2005 dat weer gebaseerd is op de
Nederlandse versie uit 1999: Rituelen in overvloed.38 Het boek toont de opkomst
en het verdampen van het concept. Lukken gaat uitgebreid in op de herkomst en
het gebruik van inculturatie, worstelt uitvoerig op theologische wijze met het
concept, om uiteindelijk in het boek het concept te verlaten en eigenlijk te vervangen door contextualisering. Het boek is daarmee een fascinerend tijdsdocument.
Het kent drie grote delen. In Deel I komen de basale elementen, functies, kenmerken en dimensies van ritueel aan de orde. Deel II vaart onder de vlag Ritual
and culture. Deel III behandelt christelijk ritueel in de actuele context van de
westerse cultuur. Liturgische inculturatie staat centraal in Deel II en weerspiegelt hoe inculturatie verbonden is met theologische verificatie, vaak toegesneden
op sacramenten, maar laat ook zien hoe Lukken meer en meer oog krijgt voor
doordenkingen in andere disciplines als geschiedwetenschap, antropologie, semiotiek, cultuurwetenschappen. Lukken en anderen zijn op zoek naar modellen
om in de rituele dynamiek en verandering orde, in de zin van hiërarchie, aan te
brengen als het gaat om continuïteit en discontinuïteit met religieuze en rituele
tradities. Daarbij gaat het voor Lukken steeds om de ‘authentieke’ christelijke
traditie. Hij zoekt die ordening bijvoorbeeld via het grote werk van Roy Rappaport, Ritual and Religion.39 Rappaport is een passend auteur, want hoewel hij bij
uitstek iemand is die oog heeft voor de bepalende rol van context en milieu voor
religie en ritueel, heeft hij ook een zeer ‘hoogliturgisch’ beeld van ritueel en
legt hij nadruk op de kwaliteit van invarience van ritueel. Rappaport maakt onderscheid tussen verschillende niveaus in de organisatie van liturgical orders om
aldus onderscheid te kunnen maken tussen fundamental and contingent levels. 40
Fundamental en invariant zijn wat hij noemt the Ultimate Sacred Postulates die
weer verbonden zijn met cosmological axioms. Opmerkelijk is dat Lukken nauwelijks Rappaport inzet via diens uitwerking van rituele en religieuze dynamiek via
het concept van adaptation (en de keerzijde: maladaptation). Andere vormen van
gelaagdheid richten zich meer op de betekenisgeving aan en van ritueel. Lukken
haalt hier Lawrence Hoffman aan die onderscheid maakt tussen private, officiële, publieke en normatieve levels of meaning. 41 Traditioneel liturgisch onderzoek
richt zich doorgaans exclusief op the official meaning. Ook noemt hij het belangrijke perspectief dat is opgekomen door de moderne geschiedwetenschap, namelijk het onderscheid tussen benoeming en toe-eigening, tussen voorgeschreven
orde en geleefde praktijk. 42 Daarmee wordt een dynamisch cultuurconcept geïntroduceerd dat vergaande impact heeft op ritueel en ritueelonderzoek: cultuur
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wordt ‘geproduceerd’, is deel van een complex proces van productie, distributie
en consumptie. Ook heeft Lukken oog voor de visie dat in de worsteling met
het inculturatieproces niet alleen het cultuurconcept wordt bevraagd, maar ook
dat van traditie. Herman Wegman (1930-1996) liet hier een uitgesproken geluid
horen. Hij bepleitte een dynamische visie op traditie waarbij traditie zelf ook
vernieuwt zonder zich tot de orde te laten roepen wat betreft het al dan niet
orthodoxe karakter van die vernieuwde geïncultureerde traditie. 43 Later zal Wegman dit perspectief verbinden met een sterke nadruk op zowel het contingente
karakter van de geschiedenis waar de liturgische christelijke traditie zich niet
aan onttrekken kan, en de rol van wat hij fictionaliteit noemt, de scheppende
en veranderende kracht van verbeelding en creatieve intuïtie. 44 Lukken probeert
uiteindelijk tot een omvattend model van comparative ritual and theological verification te komen, 45 waarbij hij ook elementen verwerkt van mijn model van rituele
interferentie dat ik het meest uitgebreid in een essay publiceerde in 2000 onder
ter titel Interference and intuition. 46 Het gaat er om onderscheid te kunnen maken
tussen centrale deep structures en more peripherial. In dat verificatiemodel spelen
primaire en secondaire loci, interferentie van cultus en cultuur, benoeming en
toe-eigening een sleutelrol.
Maar, zoals gezegd, zien we in het boek van Lukken het concept inculturatie in
wezen verdampen in zijn interdisciplinaire verkenningen. Uiteindelijk geeft hij
toe dat inculturatie het best vervangen kan worden door contextualisering, dat
het gaat om ritueel in zijn integrale context. Het boek wordt dan een onderzoek
naar ritueel in context, en vandaaruit naar christelijk ritueel in onze cultuur met
op het einde in het slothoofdstuk 10 aandacht voor the peculiar identity of Christian ritual. In plaats van inculturatie en theologische verificatie zijn dan ritueel
in context en identiteit de nieuwe sleutelconcepten. Daarmee omvat het boek van
Lukken opkomst en verdampen van het concept inculturatie. Het laat daarmee
een in mijn ogen een fundamentele omslag in de liturgiewetenschap zien. In het
nieuwe millennium wordt de dynamiek van cultus en cultuur, van continuïteit
en discontinuïteit met traditie op een fundamenteel andere wijze benaderd.

3.2. Worship in the Network Culture
Die omslag laat zich goed illustreren via een ander boek dat bijna tien jaar na dat
van Lukken in dezelfde serie Liturgia condenda verscheen. Het gaat om Worship
in the network culture van Marcel Barnard, Johan Cilliers en Cas Wepener uit
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2014. 47 Het boek verbindt theologische perspectieven voortdurend met Ritual
Studies en antropologische perspectieven op ritueel, maar is vooral ook inductief van aard. Het start steeds met context-gebonden schetsen en casussen van
de liturgisch-rituele praxis. Dat twee van de auteurs uit Afrika komen is hierbij
bepalend. Ook in dit boek gaat het om de centrale vraag naar de dynamiek van
cultus en cultuur, naar traditie en transformatie, maar dat wordt nu gesitueerd in
een complexe, paradoxale en ambigue flow van de Network Society. In dat verband
wordt het sleutelbegrip liminality geïntroduceerd, dat we misschien kunnen zien
als de opvolger van inculturatie. Liminaliteit is het concept dat wordt ingezet om
de tussenposities aan te geven als het gaat om continuïteit en discontinuïteit,
om traditie en transformatie. Het gaat om een “between connectedness and rootedness”, om “between being captured in the flow of permanent transformation
and being rooted in a more or less invented tradition.”48 Liminaliteit is aldus het
concept “to characterize the process of liturgical ritual border crossing and of
sticking to fixed identities.”49 In het boek wordt dan ook graag gewerkt met thematische sets zoals bricologe/particularity, language/silence etc.

3.3. Cas Wepener over Sub-Saharan worship
Een laatste illustratie van het nieuwe jargon, en misschien wel het nieuwe paradigma in de liturgiestudie rond wat vroeger werd opgeroepen via inculturatie, is de keynote van Cas Wepener op het Societas Liturgica congres in 2013 in
Würzburg dat als thema Liturgical reforms had.50 Wepener zet ‘Reforms’ bewust
tussen aanhalingstekens en poneert een reeks centrale observaties over worship
and culture met als schakelconcept daartussen: language. Het is een betoog waar
de nieuwe inculturatie-agenda doorklinkt. Volledig inductief qua opzet, gericht
op het eigen karakter van sub-Saharan Christian worship. Uitgangspunten zijn:
What’s going on? en “listen to the unheard voices”. Aldus kijkend naar de eigen
aard van actuele African worship in context ziet hij een reeks van specifieke languages: de taal van het lichaam, van de geesten, van macht, van de Bijbel en
dan speciaal het Oude Testament, en van healing. Christendom, het Evangelie,
is vertaald via rituelen in de culturen van Afrika: “What is going on is a change
of tongue.”51

3.4. Maar ondertussen in kerkelijke kringen…
Is inculturatie als concept dan helemaal verdwenen? Neen, evenals we zullen
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zien bij syncretisme, leeft het concept nog voort in bepaalde kringen. Ik zie het
vooral in katholieke kerkelijke beleidsdocumenten nog met regelmaat voorkomen. Inculturatie wordt gebruikt in het verband van evangelisatie en missionering en contacten met andere religies en culturen.52 De oude sterk statische en
theologisch normatief ingevulde lading van de term leeft hier voort. Traditie,
cultuur en context worden als betrekkelijk statische en autonome fenomenen beschouwd. Ritueel, traditie en cultuur als onderdeel van een gelaagde, uiterst complexe, ambigue flow van contexten lijkt hier vooralsnog buiten beeld te blijven.
Graag verwijs ik in dit verband nog eens naar de inleiding van Ratzingers Die
Geist der Liturgie uit 2000. Het gaat me om de metafoor die hij introduceert in de
inleiding. Hij vergelijkt de traditie, in dit geval die van de liturgie, met een fresco.
Door de Liturgische Beweging uitmondend in Vaticanum II werd het fresco weer
‘freigelegt’, maar nu wordt het bedreigd door klimatologische omstandigheden,
door restauraties en reconstructies.53 In feite is dit een oproep tot een behoudende statische koestering van erfgoed waarbij herbestemming uit den boze is.
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4. Een verkenning van het
concept syncretisme
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Het tweede concept, syncretisme, kan gezien worden als een klassiek voorbeeld
van een problematisch en omstreden concept. De worsteling met het concept
wordt treffend in beeld gebracht in de twee edities van de The Encyclopedia of Religion.54 De Encyclopedia of Religion werkt cumulatief bij sommige centrale lemma’s. Naast het oorspronkelijke oude lemma van de eerste editie wordt een aanvullend actueel essay gezet. Dat is ook het geval bij het lemma syncretism. Naast
het oorspronkelijke lemma van Karsten Colpe uit 1987 is er in de tweede editie
een nieuw aanvullend lemma van Fritz Graf uit 2005. Beide lemma’s tonen een
voortdurende worsteling en verlegenheid met de term.

4.1. Encyclopedia of Religion, 1e en 2e ed.
We slaan de tweede editie van de Encyclopedia of Religion nu open en lezen dat
in tegenstelling tot het neologisme inculturatie syncretisme oude papieren heeft.
We vinden de term voor het eerst bij Plutarchus (46-120 AD), het speelt een rol
in reformatorische debatten in de 16e en 17e eeuw en als academisch concept vestigt het zich vanaf midden 19e eeuw en sindsdien ‘spookt’ de term in godsdienstwetenschap en historische theologie en in kerkelijke debatten en polemieken. Ik
volg nu eerst Colpe en Graf in hun verkenningen en balans. Erna presenteer ik
een eigen actuele peiling.
Colpe
Colpe (1929-2009, prof. Religionsgeschichte, Göttingen) begint zelfverzekerd
met een open en brede definitie van syncretisme: syncretisme “refers to connections of a special kind between languages, cultures, or religions”55, maar geeft
erna snel aan dat het doorgaans toegepast wordt op religie in de zin van ‘mishmash of religions’ of ‘Religionsmischerei’56. Voortdurend zijn er daarbij normatieve en negatieve overtones, die dan weer bezworen worden. Colpe probeert het
concept te situëren en het gebruik ervan te volgen zonder al te overheersende pejoratieve noties. Dat blijkt een complexe onderneming. Het concept blijkt uiterst
gelaagd. Het wordt gebruikt als een verklarende categorie en tegelijk als beschrijving van verschijnselen. Als een basale typologie onderscheidt Colpe syncretisme als relaties tussen complexe eenheden, zowel tussen religies als erbinnen, en
syncretisme als relaties tussen bepaalde elementen van religies zoals toevoeging
of adoptie van rituele elementen. Open is daarbij of het bij die relaties gaat om
een statische situatie of om het proces. Voor dat laatste wordt wel syncretization
ingevoerd, een term die tracht meer dynamiek in te brengen. In het vervolg van
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zijn lemma volgt Colpe wat hij noemt ‘classificatory lines’: onderscheidingen van
een complexe reeks manifestaties en vormen van syncretisme. Dat is een bonte
reeks. Het gaat om de beschrijving van wisselende vormen van mixed religion(s).
Aanvankelijk betreft het de aanduiding van religieuze entiteiten die eerst op zich
bestonden en samenkomen in allerlei variaties. De ene religie kan dominant zijn,
of bestaat als een substratum, of er is een balans. Die vormen van mixing worden
in tal van categorieën beschreven en geduid: als symbiose, acculturatie en superposition, als synthese, evolutie, harmonisatie. Of men richt zich primair op de
consequenties van dat mixing via transformatie, disintegratie of absorptie. Later
heeft men oog voor wat Colpe ‘parallellizations’ noemt: equivalentie, amalgatie,
uitwisseling van kwaliteiten, identificatie. Ik laat het bij deze oproeping van het
kluwen van classificaties en typologieën van vormen van mixing van religies en
religieuze elementen dat het grootste deel van het lemma in beslag neemt.
Aan het eind wordt Colpe concreter als hij komt te spreken over ‘syncretist religions’.57 Er zijn ‘religions’ die een onmiskenbaar samengesteld geconstrueerd karakter hebben. Voorbeelden zijn de mysteriegodsdiensten van Mithras, Sabazios,
Jupiter Dolichenus en Cybele and Attis. Ook noemt hij het Manicheïsme en het
gnosticisme. Als meer recente voorbeelden van syncretistische religie worden
christelijke missionaire activiteiten in Azië en Afrika aangehaald, de Afrikaanse Independent Churches met een combinatie van vooroudercultus en christendom, en NRM’s, new religious movements.
Uiteindelijk klinkt door dat voor Colpe de term heuristische en analytische helderheid mist en voortdurend overschaduwd wordt door normatieve en negatieve
toonzettingen vanwege de waarheidsclaim.
Graf
In zijn aanvullende bijdrage, te beschouwen als een update, haakt Fritz Graf
(*1944, Zwitserland, prof. Classical philology, Ohio State University, eredoctoraat nov. 2018 Fribourg) direct bij die laatste diagnose aan. Onder andere met
een verwijzing naar gebruik van syncretisme in katholieke kringen rond missie
en oecumene stelt hij dat syncretisme heel vaak gelijk is komen te staan met ‘ketters’ en ‘onzuiver’. Het concept is nauwelijks meer los te maken van normatieve
connotaties en wordt daarom geconfronteerd met radicale kritiek. Graf brengt
die reacties in kaart.58
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Er zijn allereerst pogingen tot een herdefinitie. Zo probeert Berner syncretisme
vooral als processen tussen religieuze systemen te zien. Deze aanpassing als syncretization kwamen we al tegen.59
Een tweede reactie is de verwerping van het concept. Het voldoet niet als heuristisch en analytisch instrumentarium. Er zijn geen autonome ‘religie-systemen’ die op elkaar reageren. Interacties zijn in verleden en heden steeds veel
complexer en gelaagder. Eerder past de term hybriditeit. Ook wordt er steeds op
gewezen dat er juist bij syncretisme sprake is van de ‘semantic trap’ parallel aan
magie60. De term zet je op het verkeerde been.
Een derde reactie is het zoeken van een tussenweg. We handhaven de term, maar
trekken lering uit de kritiek. Syncretisme kan worden gebruikt om processen
van religieuze verandering te beschrijven met volle aandacht voor de complexiteit
ervan en de rol van macht, agency etc.
Als lezer blijf je zo wel onbevredigd achter: waarom dan de term nog wel gebruiken, waarom dan niet direct gesproken over religieuze dynamiek, transformatie
en hybriditeit? Graf komt dan ook tot de conclusie dat syncretisme een zeer vage
descriptieve term is met een heel eigen normatief leven en dat de academische
gemeenschap ernaast of in plaats ervan zal blijven zoeken naar een andere terminologie. Ook signaleert Graf that the term “still has its own polemical meaning
in present-day church language.”61

4.2. Actuele gebruikstrajecten van ‘syncretisme’
Tot zover de Encyclopedia of Religion. Wie nu zou denken dat in de term syncretisme wel in onbruik zou raken en van het academische toneel zou verdwijnen heeft
ongelijk. In tegenstelling tot inculturatie blijft de term in omloop, ook buiten
kerkelijke kringen. Er lijkt hier en daar zelfs sprake van een ‘re-emergence’ en
rehabilatie. Het gaat dan vooral om religiestudies, theologie en antropologie. Alle
reden om daar apart bij stil te staan.
Heel algemeen gesteld zijn er twee grote stromingen ten aanzien van het gebruiken van het concept syncretisme. De ene acht de term achterhaald. De andere
stroming blijft de term gebruiken, al dan niet aangepast. Hiermee varieer ik dus
op Graf en neem herdefiniëring en tussenweg samen.
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Wat de afwijzing betreft acht men de term dus te omstreden en in wezen onbruikbaar. Religie, maar ook religieuze elementen zoals rituelen, zijn geen geïsoleerde autonome systemen die relaties kunnen aangaan. Sterker nog, vooraanstaande rituele experts benadrukken dat religieuze en rituele tradities zelf
steeds een samenstel zijn van elementen, van units, van allerlei sequences (zie
reeds Anton Baumstark, en later: Rappaport, Taft, Grimes). Syncretisme gaat uit
van een te globale en vooral te statische benadering. Het miskent de complexe
dynamiek van religie en cultuur. Het is ook te deductief, te emic, te veel gericht
op benoeming in plaats van toe-eigening, te contextloos in de dubbele betekenis
van antropologische en culturele contexten. Maar vooral is er te weinig oog voor
een zorgvuldige descriptieve fase: What’s going on? Te snel voegt de term zich in
normatieve en interpretatieve en vaak ook polemische sporen.
En ook: er zijn goede alternatieven om mee te werken. Contextualisering, hybriditeit en bricolage worden bijvoorbeeld vaak genoemd en gebruikt, of ook: interferentie, diversiteit, complexiteit, fluïditeit, sharing, contact, of eenvoudigweg
religieuze verandering, dynamiek of transformatie.
Wat die tweede lijn betreft, het blijven gebruiken van de term, maak ik in wat nu
volgt de balans op. Wat zijn actuele gebruikstrajecten van syncretisme, waar en
hoe zien we het de laatste decennia terug? Ik zet daarbij breed in en betrek in
mijn verkenning zowel wetenschap als kerkelijk beleid en binnenkerkelijke polemieken en contestaties. Ik doe dat omdat er ondanks verschillende ‘discoursen’
(academische reflectie, kerkelijk beleid, polemieken en contestaties) er duidelijk
verwante perspectieven in het spel zijn. In al die ‘velden’ figureert syncretisme
met gedeelde en bestreden betekenislagen.
Ik kan mijn verkenning op verschillende wijzen ordenen. Ik kan uitgaan van
domeinen waar het gebruik kan worden gesitueerd zoals bepaalde wetenschappelijke disciplines. Of ik kan een meer thematische ordening aanhouden waarbij
ik verschillende typen van gebruik als uitgangspunt neem. Ik kies voor het laatste, maar verbind de typering deels ook met domeinen. Ik presenteer aldus een
negental gebruikstrajecten. Ik teken daarbij aan dat ik met deze meervoudige onderscheiding geen strikt gescheiden trajecten suggereer. Integendeel, er is steeds
overlap, relatie en interferentie.
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(a) Mengvorm I: specifieke samengestelde religievormen
Allereerst zie ik dat de term waarde blijkt te houden als beschrijving en aanduiding van bepaalde vormen van religieuze expressie en vormgeving die zich
kenmerken door samenstelling van diverse religieuze elementen, van versmeltingen en combinaties. Ik signaleer daarbij drie vormen die overigens niet strikt
te onderscheiden zijn: min of meer bewust geconstrueerd en min of meer ‘gegroeid’. Die laatste vorm laat ik weer uiteenvallen in twee subtypen, zodat ik op
drie mengtypen kom. Ik geef overigens direct toe dat dit onderscheid tussen ‘geconstrueerd’ en ‘gegroeid’ arbitrair is vooral als religieuze volkscultuur in beeld
komt.
Wat betreft vormen en tradities die geconstrueerd zijn als samenstel denk ik aan
de genoemde mysteriegodsdiensten, het Manicheïsme, vormen van theosofie en
neo-paganisme zoals wicca, ook andere new religious movements, en misschien
ook het Mormonisme. Deze constructies kunnen neerslaan in een leer, in theologieën, of in rituele repertoires, maar ook in apotropaische en profylactische
materiële cultuur en iconografie.
Een treffend voorbeeld van dat laatste zijn de ‘magische’ of ook wel ‘gnostische’
of ‘syncretistische’ gemstenen.
Excurs II: ‘Syncretistische’ gemmen
Bij die gemmen sta ik wat uitgebreider stil. Zoals gezegd speelt syncretisme een
belangrijke rol in mijn allereerste wetenschappelijke publicatie.62 Die ging over
‘magische’ of ook wel ‘gnostische’ of ‘syncretistische’ gemstenen met als hoofdpersonage een slangenvoetig zonnewezen dat doorgaans als Abrasax of Abraxas
is aangeduid (Abraxas: (kosmische) letterwaarde in Grieks = 365). Ook hier zien
we weer dat zoeken naar passende termen: ‘gnostisch’ is wellicht te specifiek en
‘magisch’ te breed en algemeen.63 Het gaat om magische amuletten die duidelijk
een eigen karakter hebben, het betreft een eigen groep met een eigen iconografie
en tekstvoering. Ze moeten wijd verbreid zijn en waren langere tijd in de mode
in het late Hellenisme. Na een verspreiding onder vrouwen vond verdere verspreiding waarschijnlijk plaats via soldaten. Ze worden in verband gebracht met
de opkomst van allerlei religieuze stromingen vanaf de tweede eeuw AD. Het
gnosticisme met als centrale figuur Basilides uit Alexandrië lijkt het ontwerp
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geleverd te hebben voor een filosofisch-religieuze formulering van het Abraxasidee. De bloeiperiode van deze magische gemmen ligt in de derde en vierde eeuw
AD. Teksten en iconografie tonen een magische en religieuze mengwereld, een
systeem dat heil en heling aan de eigenaar/drager moest bieden. Soms is duidelijk waar de steen op gericht is, op geboortehulp, tegen insectenbeten, genezing
bij oogletsel. Vaak is het een algemeen heilsmiddel met als lievelingsthema het
zonnewezen Abraxas omringd door een veelheid aan vooral astrologische kosmische tekens en symbolen, teksten en spreuken die we vaak letterlijk terugvinden
in de zogenoemde magische papyri. Kijkend naar deze fascinerende exponenten
van laatantieke materiële religie past in menig opzicht denk ik de aanduiding
‘syncretistisch’.

Afb. 5: Magische gemsteen met afbeelding van hanekoppig slangenvoetig zonnewezen
(naar gravure uit A. Capello: Prodromus iconicus (Venetia 1702) fig. 5064)
Belangrijk is hierbij te bedenken dat alles erop wijst dat deze gemmen, die in grote hoeveelheden in Europa in omloop waren in de derde tot vijfde eeuw, een plek
hadden naast meer officiële religieuze elementen, en wel op non-concurrentie
basis. Veel wijst er op dat religies, de Romeinse staatscultus, de mysteriegodsdiensten en het jodendom en christendom voortdurend in contact stonden op het
niveau van geleefde religieuze praktijk met dit soort magische onderstromen.
Wij lijken sterk geneigd voor het verleden (en het heden!) te denken in ‘pure’ aan
onze religieuze normen begrepen vormen van religie. Een voorbeeld kan hier
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Dura Europos zijn. Niet zo lang geleden bestudeerde ik het opgravings- en interpretatie-dossier van het zogenoemde christelijke huis, waarschijnlijk de oudste
dateerbare christelijke cultusruimte die we kennen. Overigens is dit een treffend
voorbeeld van rituele herbestemming: een woonhuis werd omgebouwd tot cultusruimte!65 Ik liet zien hoe het beeld van die cultusplaats uit midden derde eeuw
aan de rand van het toenmalige Romeinse rijk sterk bepaald is door ons beeld van
een kerk en christelijke liturgie. Daardoor ontstond het beeld van een vroegchristelijke knusse huiskerk. Dat lijkt allerminst het geval, er is eerder sprake van een
sacrale, sterk kosmisch geladen cultusruimte. Een belangrijke aanwijzing voor
de zojuist genoemde gelaagdheid van religieuze expressie en beleving vormen
de abecedaria, graffiti van het alfabet als een populaire magische formule in de
traditie van astrologische ‘lore’ ter bescherming tegen kwade kosmische krachten en machten. Nergens in Dura werden meer van die abecedaria gevonden dan
in het christelijke huis in en in de buurt van het baptisterium. Recente studies
naar laatantieke graffiti laten zien dat graffiti toen geen marginale, verboden en
subversieve uitingen waren, maar een normale, geaccepteerde praktijk, vooral in
cultusruimten:
“Writing graffiti within religious spaces was an accepted practice, with
almost forty percent of recorded graffiti at Dura coming from sanctuary
contexts and many more are religious in nature, even in non-sanctuary
locations…”66.
Het waren devotionele toevoegingen met vaak eenzelfde ‘syncretistische’ vorm
als de genoemde gemmen.
Ik zou hier het ‘magische’ karakter willen benadrukken als algemene dominante
stroom in de antieke en laatantieke wereld, zoals beschreven in de klassieke studie van Graf over magie (met op de cover een gemsteenaf beelding van Abraxas)67.
Dat spoort met vele andere auteurs zoals Engemann68, Mathews69 en Uro70.
Ik veroorloof me hier nog een comparatieve en cross-culturele notitie aan toe
te voegen. Ik zie duidelijke parallellen met de actuele religieuze en rituele situatie zoals bijvoorbeeld wordt bevestigd door etnografisch onderzoek van Martin Stringer. Voor hem bestaat ‘religie’ uiteindelijk uit intieme relaties ‘with the
non-empirical other’ via rituele praktijken vanuit de noodzaak “to cope pragmatically with every-day problems”.71
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(b) Mengvorm II: aanduiding van religieuze volkscultuur
Vervolgens zie ik twee min of meer ‘gegroeide’ samenstellingen en versmeltingen van religieuze elementen. Via een tweede vorm bewegen we ons dan op het
terrein van de religieuze volkscultuur. Ondanks alle aarzelingen bij die term zie
ik nog steeds een gebruik van ‘syncretisme’ om bepaalde religieuze en rituele expressies te beschrijven. Zo komt het concept nog herhaaldelijk voor in een bundel
over sacrale plekken. De rituelen in heilige grotten in the Free State (Zuid-Afrika) en Lesotho worden beschreven als ‘syncretistisch’ en ‘hybride’.72 Hetzelfde
doet Logan Sparks in zijn studie naar plekken waar Islam en christendom plaats
en ritueel delen.73 Daarbij is men zich bewust van de lading van de term, meestal
prijkt het concept dan ook tussen aanhalingstekens. Overigens merk ik op dat in
een recente bundel over rituelen in de African Independent Churches, als ik het
goed zag, syncretisme niet wordt gebruikt.74
(c) Mengvorm III: aanduiding van actuele religiositeit en spiritualiteit
Een derde vorm van actueel gebruik van het label ‘syncretisme’ zie ik vooral in de
godsdienstsociologie. Daar wordt internationaal ̶ ik heb de indruk vooral in Franstalige en Nederlandse studies ̶ syncretisme gebruikt om moderne en laat-moderne
ontwikkelingen op het gebied van religiositeit en spiritualiteit aan te geven en te
karakteriseren. Het is slechts één van meerdere labels om de dynamiek aan te geven van terugtredende traditionele kerkelijke vormen van institutionele religie en
de opkomst van een bont samenstel van eclectische expressies van spiritualiteit.
Voor zover ik het overzie is hier, als het gaat om de academische setting, syncretisme misschien nog het meest vitaal, hoewel beslist niet dominant of prominent.
Vanuit de Nederlandstalige context geef ik enkele voorbeelden.75
In Godsdienstige veranderingen in Nederland uit 2006 geven Jos Becker en Joep de
Hart een beeld van de verschuivingen in de binding met kerken.76 In die schets
wijzen ze erop dat binnen en buiten de kerken mensen meer en meer een eigen
wereldbeeld in elkaar knutselen met “magische, kernculturele en paraculturele
elementen”77. Dat benoemen ze met ‘syncretisme’. Interessant is dat ze daarbij
de opmerking plaatsen dat het maar de vraag is hoe ‘modern’ dat syncretisme is.
Dit vanuit het inzicht dat er nooit waterdichte schotten waren tussen christelijke
traditie en magisch denken.
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In 2013 verkent Joep de Hart in Zwevende gelovigen oude en nieuwe spiritualiteit.78 Syncretisme is daarin enkele keren de term waarmee actuele spiritualiteit wordt aangeduid. De Hart ziet een “diverse en bont geschakeerde verzameling van denkbeelden, activiteiten en uitdrukkingsvormen”79 die hij typeert als
“levensbeschouwelijk syncretisme, patchwork religiositeit, doe-het-zelf religie,
zapreligie, geloof à la carte, cafetariaspiritualiteit e.d.”80 Expliciet wijst hij op de
evaluatieve lading van die termen. In een schema van oude religie en nieuwe
spiritualiteit hanteert De Hart het label ‘holistisch/syncretistisch’ voor de laatste
vorm.81 Verderop schetst hij nogmaals de aantrekkingskracht “van nauwelijks
geïnstitutionaliseerde, syncretistische, sterk individueel getinte vormen van spirituele belangstelling.”82 Ten slotte wijdt De Hart een kritische (voet)noot aan de
term als hij stelt dat de ‘veelgebruikte term syncretisme’ te veel coherentie suggereert aan de kant van het christendom, terwijl in feite de zich monotheïstische
noemende religies alle in wezen ook syncretistisch zijn.83
In een rapport over christenen in Nederland uit 2018 komen we de term syncretisme in een noot tegen in eenzelfde lijn.84 Als de discussie over de houdbaarheid
van de secularisatiethese aan de orde wordt gesteld, noemen De Hart en Van
Houwelingen een multidimensionale benadering met enerzijds de neergang van
traditionele kerkelijke religie en anderzijds populariteit en uitbreiding van “individueel gekleurde, syncretistische vormen van religiositeit”.85
In zijn recente afscheidsrede (2019) gebruikt de Tilburgse godsdienstsocioloog
Staf Hellemans syncretisme om tendenties binnen de katholieke kerk aan te duiden.86 In het vierde deel van zijn rede over transformatie van religie signaleert
hij binnenkerkelijk pluralisme. In de katholieke kerk zijn er vele stromingen en
“… ‘multiple religious belonging’, syncretisme, de zgn. ‘seekers’”, waaraan hij
fijntjes toevoegt: dit “tot spijt van een deel van de katholieke hiërarchie”.87 Even
later wijst Hellemans op de eigenzinnige keuzes van de kerkelijke kudde: “de
kerkelijke achterban is een gedistancieerd publiek waar syncretisme een normale
zaak is […]”.88 Hellemans heeft beslist weet van het polemische en normatieve
gebruik van syncretisme in katholieke kring (zie onder h en i).
Overigens is dit gebruikstraject niet exclusief voorbehouden aan de godsdienstsociologie. Ik zie het ook bij etnologen, cultuurwetenschappers en theologen in
gebruik, steeds als attenderende aanduiding van nieuwe vormen van religiositeit
en spiritualiteit.89
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(d) Kritische theoretische doordenkingen
Op een volgende piste wordt de traditie om syncretisme kritisch als concept en
term te doordenken voortgezet. Het gaat er daarbij primair niet om om te komen
tot een herdefiniëring (zie onder) of een conclusie ten aanzien van wel of niet
gebruik ervan. Invloedrijk blijkt een interdisciplinaire bundel onder redactie van
Jerald Gort et al. uit 1989.90 Vooral theologen en filosofen zijn hier actief, maar
ook wel cultuurwetenschappers. Een recent voorbeeld is de bundel Theological
and philosophical responses to syncretism uit 2017.91 Deze bundel is uiterst divers.
Fundamentele reflecties over de reikwijdte van syncretisme worden gevolgd door
bijdragen vanuit missiologisch perspectief of vanuit interreligieuze samenwerking. Ook zijn enkele casusstudies opgenomen, bijvoorbeeld over de gnostiek en
de Khrist Bhaktas-beweging in India.
Deze nadere reflecties ten aanzien van syncretisme leveren soms interessante
perspectieven op. Ik noem als voorbeeld de bijdrage van Fridlund aan de zojuist
genoemde bundel waarin hij syncretisme met jaloezie als dominant aspect verbindt.92
Eenzelfde beweging zien we in de antropologie. Invloedrijk is hier de bundel van
Stewart en Shaw uit 1994. Uitgangspunt is dat het niet zo interessant is om een
traditie of ritueel als syncretistisch te bestempelen (voor antropologen bestaat er
immers niet zoiets als een ‘pure’ traditie of ‘puur’ ritueel), het gaat er eerder om
vandaaruit verder te gaan op zoek naar de processen en ‘politics’ die er in het
spel zijn.93
Soms zien we op deze piste ook dat syncretisme los wordt geweekt uit de context
van religie en religiestudie en antropologie. Dat zien we in een prikkelend artikel
van John Law et al. die het debat van voor- en tegenstanders van de term achter
zich laten en de term inzetten om de eigen aard van de moderniteit te typeren
die zij in algemene zin zien als bepaald door non-coherentie. Zij verklaren alle
‘modern practices’ als ‘syncretic’.94
(e) Reconceptualisering I
Een vijfde lijn die ook door Colpe en Graf werd behandeld is die van herdefinitie. Dat gebeurde bijvoorbeeld door syncretisme als syncretization te presenteren.
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Diverse auteurs die zich met syncretisme bezighielden en -houden beogen een
reconceptualisering of herdefinitie. We zien hier een reeks aan termen: re-emergence, recovering, reconstructing, recasting95 . Ze delen een gemeenschappelijk uitgangspunt: men erkent het problematische karakter van de term en wil die ondervangen via een nieuwe presentatie, invulling en toepassing. In menig opzicht
kan deze lijn gezien worden als een directe aansluiting op de vorige lijn van
kritische doordenking.
Een zeer invloedrijke exponent is hier het werk van de Nederlandse antropoloog
André Droogers die zich uitgebreid met het concept syncretisme bezighield.96
Het is belangrijk daarbij te zien dat Droogers dat doet door de term te situeren
in een breder onderzoeksproject dat steeds draait om religie in transformatie,
spel en macht. Droogers start met enkele fundamentele distincties aan te brengen ten aanzien van het debat over syncretisme. Hij onderscheidt een objectieve
benadering, syncretisme gebruikt als een beschrijvende term, die overigens ook
weer evaluatieve en subjectieve elementen kan bevatten, en een subjectieve benadering. Die laatste insteek is vaak negatief evaluerend en normerend, maar kan
ook positief uitvallen zoals bij Pannenberg of Thomas als men het christendom
verrijkt ziet door de incarnatie in andere culturen.97 Straks zullen we die positieve waardering heel expliciet zien bij Leonardo Boff. Daarnaast onderscheidt
Droogers syncretisme als een proces van interpenetration of mixing en als resultaat ervan, of een combinatie van beide, en bewust en onbewust syncretisme.
Met die belangrijke distincties in de hand wil hij nu nieuwe impulsen geven aan
het debat over syncretisme en dat doet hij door het in algemene zin te verbinden
met de transformatie van religie als een symboolsysteem. Vanuit het perspectief van productie van religie komen machtsverhoudingen in beeld. We moeten,
aldus Droogers, syncretisme plaatsen in de bredere sociale en culturele context
waarbij asymetrische machtsverhoudingen cruciaal zijn. Zo krijgt de term handen en voeten in de reactie van orthodoxe clerus. Niet de veronderstelde deviatie
van een religieuze traditie is de kern, maar het debat, de veroordeling, de contesterende dimensie die ermee wordt ingebracht. Droogers wil syncretisme zien
vanuit het perspectief van de ‘syncretists’ zelf en zo komen tot ‘a more complete
view of syncretism’98. Via deze weg komt hij tot een herdefiniëring: syncretisme
is voor hem nu “religious interpenetration, either taken for granted or subject to
debate”.99 Hij wil zo de objectieve en subjectieve typen van syncretisme samenbrengen en tegelijk de ‘controversial nature’ benadrukken.

41 Rituele herbestemming als Recasting

Dit programma rond syncretisme heeft Droogers in tal van bijdragen uitgewerkt,
toegepast en ontwikkeld. Daarbij heeft hij steeds oog voor vooronderstellingen
rond het concept. Steeds is er het terugkerende inzicht dat zowel religieuze autoriteiten als religiewetenschappers vaak uitgaan van de default situatie van religie
als een stabiel, autonoom gesloten systeem dat door syncretisme verstoord en
opengebroken wordt, terwijl het precies andersom is: syncretisme is de default
situatie van religie. Belangrijk is de uitwerking waar hij syncretisme vergelijkt
met fundamentalisme.100 Hier krijgt syncretisme steeds meer het karakter van
een heuristisch en analytisch instrument, een tool om bepaalde fenomenen in
kaart te brengen. In dat verband spreekt hij ook van een ‘syncretic process’ dat
bijvoorbeeld ingezet kan worden bij de studie van nieuwe religies, een weg “to
reconceptualise the phenomena to which syncretism usefully may be applied”.101
Tot slot is er ook bij Droogers soms de neiging syncretisme vanuit de context van
religie en transformatie breder in te zetten als ‘cultural syncretism’.102 In 2010
publiceerde Droogers voor een breed publiek een synthese van zijn inzichten
rond religie en zingeving (‘een gids voor vrije zinzoekers’). Hij zet daar vol in op
macht en spel als dragende concepten. Syncretisme komt slechts marginaal aan
de orde, als vermenging van religieuze ideeën en praktijken uit diverse bronnen
waar de hoeders van ‘pure’ religieuze tradities zich over opwinden103, en als aanduiding van de actuele religieuze situatie: “meer dan vroeger al het geval was,
typeert syncretisme het gebruik dat veel mensen van het religieuze aanbod maken.”104 Hiermee schaart hij zich dus in de sociaalwetenschappelijke lijn die we
al schetsten via onder anderen De Hart en Hellemans (zie boven c).
(f) Reconceptualisering II: rehabilitatie
Een opmerkelijke herdefiniëring in de zin van een rehabilitatie van syncretisme als academisch concept vond plaats in kringen van met name Braziliaanse theologie en godsdienstfilosofie en sluit direct aan bij de zojuist genoemde
volksreligieuze context. Syncretisme lijkt als een soort geuzennaam te worden
omarmd. Die lijn begint, als ik het goed zie, in 1981 en loopt door tot heden.105
Achtergrond vormt de observatie dat er in Brazilië onmiskenbaar sprake is van
een religieus landschap dat wordt gekenmerkt door religieus pluralisme en diversiteit. Vooral wordt gewezen op syncretistische variëteit als watermerk van
de Latijns-Amerikaanse religieuze volkscultuur.106 Genoemd worden met name
de rituele praktijken, niet alleen binnen het Latijns-Amerikaanse katholicisme,
maar ook binnen de sterk opkomende (neo-)Pentecostale kerken. Als een reac-
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tie op de normatieve waardering van academia en kerkelijke autoriteiten, die de
syncretistische dimensie van religieuze praktijken als ‘verkeerd’ benoemen, ziet
men syncretisme juist als
“… a constituent part of Latin American popular religiosity and, more than
that, it is not an evil, but a normal phenomenon, and is constitutive of all
faith or religious experience…”107
Een van de eersten die aldus syncretisme opnieuw academisch, in dit geval als
element van een militante katholieke ecclesiologie, situeert is Leonardo Boff in
zijn omstreden boek Church: charism and power uit 1981 (Eng. 1985ss).108 Hoofdstuk 7 is een pleidooi voor syncretisme. Het hoofdstuk kent twee delen. Het begint met wat men een religiewetenschappelijk deel kan noemen, een korte verhandeling over syncretisme als fenomeen. Voor Boff is syncretisme een normaal
en natuurlijk proces dat hoort bij een dynamische visie op religie en katholisme.
Hij onderscheidt zes definities of ‘modes’109 van syncretisme: toevoeging (addition), accommodatie (accomodation), vermenging (mixture), overeenkomst of montage (agreement or montage), vertaling (translation), en wat Boff in het oorspronkelijke Portugees labelt als refundição (van de Latijnse stam: fundo: gieten, smelten,
dus: omsmelten, hergieten). In de verschillende malen herdrukte vertaling van
John Diercksmeier (1985ss) wordt dat vertaald als adaptation. Later spreekt Spica
consequent van recasting. Die laatste term komt ook bij Diercksmeier terug in de
beschrijving van deze laatste voor Boff ideale vorm van syncretisme: “A religion
first is exposed to different religious expressions and then assimilates them, and
recasts them according to its own identity.”110 Ik vermoed dat de Engelse vertaler
bij adaptation uitkwam vanuit de eerder al geschetste context van het inculturatie-debat in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Ik zou nu eerder recasting kiezen
als weergave van refundição met als voor mijn betoog over rituele dynamiek ‘herbestemming’ als Nederlandse variant. Op de termen kom ik nog terug.
Syncretisme als recasting of herbestemming is voor Boff een vitaal en legitiem
proces, dat ook nooit ophoudt. Het is een onontkoombaar proces in de context
van religieuze diversiteit en ontmoeting van religieuze praktijken en manifestaties. Syncretisme als recasting is voor Boff een soort default situation van religie,
waarmee hij in feite ook het concept inculturatie herbestemt.111
Het tweede en grootste deel van het hoofdstuk is theologisch van aard en bevat
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een schets van de theologische legitimiteit van religieus syncretisme112 en een
normatieve benadering van ‘true and false syncretism’113. Parallel aan de zoektocht naar een theologische verificatie bij Lukken ontwikkelt ook Boff een criteriologie die deels wordt ontleend aan de socioculturele status van een religie, en
deels aan christelijk en katholiek zelfverstaan en identiteit. Het geheel mondt
uit in een pleidooi voor een nieuwe vorm van syncretisme dat met name wordt
gekenmerkt door flexibiliteit in de omgang met de waarden die aanwezig zijn in
de religies van andere culturen.114
Deze lijn van ‘recasting syncretism’ wordt later doorgezet door andere theologen
en filosofen, hoewel nu met minder nadruk op de theologische criteriologie en
meer vanuit het religiewetenschappelijk en filosofisch perspectief zoals we kunnen zien bij Ferretti, Soares and Sica. Ferretti werkt met vier meer beschrijvende
categorieën van syncretisme: “separation or non-syncretism (the dream of a pure
religion), mixing, melting or hybridizing, parallels or juxtapositions, and convergence or adaptation”115.
We herkennen in deze voornamelijk Braziliaanse revival van syncretisme bekende patronen en categorieën rond syncretisme en ook inculturatie. Belangrijke
contexten lijken de bijzonder dominant aanwezige pluraliteit en diversiteit van
religieuze praktijken en manifestaties, de grote rol van wat we aanduiden met
religieuze volkscultuur, en de geëngageerde reflectie hierop die vanaf de jaren
1970ss. en 1980ss. vorm kreeg in de eerste golf van de Zuid-Amerikaanse bevrijdingstheologie. Er is ook een duidelijke overeenkomst tussen dit geluid en
het luisteren naar ‘unheard voices’ door Cas Wepener in de Afrikaanse context.
Door het genoemde boek over de Kerk escaleerde de confrontatie van Boff met
het Vaticaan die uitmondde in Boffs uittreden uit zijn orde (Franciscanen) en
priesterambt in de jaren 1990ss. Het boek werd kritisch onderzocht en veroordeeld op een reeks onderdelen. Interessant is daarbij dat de herwaardering van
syncretisme niet echt een thema was in de Notificatie van kardinaal Ratzinger
als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer (11 maart 1985).116 Het ging
Ratzinger met name om de ecclesiologie, de visie op sacramenten en ook wel het
relativisme dat uit Boffs studie sprak (dat wel een link bevat met Boffs syncretism
als recasting). Maar in meer algemene zin kan het ook zijn dat voor het Vaticaan
syncretisme niet zozeer speelt in het kader van praktijk van religieuze volkscultuur als wel in contact tussen religies. Dat zou bijvoorbeeld ook verklaren dat
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syncretisme geen rol speelt in het uitgebreide Directorium over volksvroomheid en
liturgie uit 2002 (dit in tegenstelling tot inculturatie).117 We komen op dit kerkelijk gebruik van syncretisme straks te spreken (zie sub h en i).
(g) Syncretisme in de context van interreligieuze contacten en dialoog
Misschien wel het meest dominante terrein waar syncretisme nog steeds bijzonder actueel is, is het brede veld van interreligieuze dialoog. Ik laat een nadere
aanduiding van dat veld hier achterwege en vat het breed en open op als omvattend ‘inter-faith dialogue’, interculturele theologie, religieus pluralisme, religious
hospitality and sharing omvattend.118 Het palet is bijzonder breed, van objectieve beschrijvende studies en documenten (waar we de term syncretisme weinig
zien)119 tot programmatische een evaluatieve (waar syncretisme veel voorkomt).
Het theologische en missiologische perspectief overheerst hier met een zeer uiteenlopend gebruik van de term, van uiterst objectief tot subjectief, een palet dat
in wezen nog steeds kan worden getypeerd met de beroemde titel van een bijdrage van Kurt Rudolph uit 1979: ‘Synkretismus: vom theologischen Scheltwort
zum religionswissenschaftlichen Begriff’.120 Terugkerende perspectieven zijn
hier: de aard en grenzen van de religieuze dialoog, identiteit en authenticiteit,
verhouding van religieus pluralisme en hybriditeit en syncretisme.
(h) Syncretisme in kerkelijke (beleids)documenten121
Het zojuist genoemde gebruik van syncretisme in de context van interreligieuze
contacten slaat ook neer in kerkelijke beleidsstukken. Met name in katholieke
kerkelijke documenten is syncretisme een evaluatief-normerende term waarmee
een grens wordt gesteld aan bepaalde visies en praktijken. Daarnaast is syncretisme een label dat graag gebruikt (of misbruikt) wordt in intern debat en contestatie.
De relevantie ervan werd al enkele malen aangegeven. Graf noemt die nadrukkelijk, Hellemans zinspeelde er ook al op, en Boff c.s. werden er door gepikkeld
in hun opmerkelijke rehabilitatie. Ook benoemde Droogers het belang om die
contesterende dimensie centraal te stellen. We zien hier het concept ‘in actie’.
Alvorens het actuele gebruik van syncretisme in katholieke documenten van dit
millennium nader te bezien, past een kort woord over de voorgeschiedenis. Er is,
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zoals al eerder aangeven, een langere traditie van het gebruik van syncretisme als
een normatieve, veroordelende en waarschuwende term in de context van missie
en evangelisatie en interreligieuze en interkerkelijke dialoog. De term figureert
graag in samenhang met inculturatie om de keerzijde daarvan, de gevaren ervan
aan te duiden. In 1964 waarschuwt Paus Paulus VI in de Encycliek Ecclesiam
suam voor de risico’s van apostolaatswerk: “Het apostolaat duldt geen twijfelachtig compromis [..]. Want irenisme en syncretisme zijn uiteindelijk slechts vormen van scepticisme ten aanzien van de kracht en de inhoud van het woord van
God…”122 Of in de woorden van Johannes Paulus II in 1995: “Inculturatie is een
moeilijke en delicate opdracht [..]. In alle gevallen moet iedere vorm van syncretisme worden vermeden.”123
Ook wordt het ingezet om bepaalde concrete fenomenen kritisch te bezien zoals
oosterse meditatie. In het document Orationis formas van de Congregatie voor de
Geloofsleer (1989) worden in opkomst zijnde oosterse meditatiemethoden kritisch bezien:
“Deze of dergelijke voorstellen om christelijke meditatie en oosterse technieken met elkaar in harmonie te brengen, dienen steeds te worden onderzocht; inhoud en methode moeten zorgvuldig worden beoordeeld om
te voorkomen dat we terechtkomen in een verderfelijk syncretisme.”124
Contacten met andere religies dienen steeds plaats te vinden “buiten elk syncretisme en elke twijfelachtige aanpassing” aldus Paus Johannes Paulus II in een
toespraak tijdens bezoek aan een joodse synagoge in Rome op 13 april 1986.
Zoals gezegd wordt syncretisme vaak geponeerd als mogelijk gevolg van evangelisatie en inculturatie. Ingaan op de christelijke oproep tot verkondiging aan
alle volkeren “betekent noch syncretisme noch een eenvoudige aanpassing van
de evangelische boodschap” aldus Paus Johannes Paulus II in de Postsynodale
apostolische exhortatie Pastores dabo vobis uit 1992.125 En in contacten met andere
wereldgodsdiensten dient gewaakt te worden “voor het gevaar van syncretisme
en een oppervlakkig en bedrieglijk irenisme.” (Johannes Paulus II, apostolische
brief Tertio millennio adveniente 1994).126
Vanuit deze voorgeschiedenis zien we ook voor de periode na 2000 onder de pausen Johannes Paulus II, Benedictus XVI en de huidige paus Franciscus een op-
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merkelijke continuïteit tot bewoordingen aan toe, ook tussen Benedictus XVI en
Franciscus. Hoofdcontext wordt gevormd door syncretisme als een gevaar bij inculturatie, evangelisatie, globalisering en dialoog met andere religies en culturen.
Bij herhaling roepen de paus en kerkelijke overheden op oog te hebben voor het
gevaar van syncretisme in onze tijd van religieus pluralisme. Zowel Benedictus
XVI als de huidige paus Franciscus gebruiken syncretisme in waarschuwingen
ten aanzien van interreligieuze dialoog. De terminologie ligt betrekkelijk vast, er
is sprake van ‘relativisme en syncretisme’, van ‘oppervlakkig syncretisme’. Een
terugkerende context hiervoor is de in 1986 ingestelde Wereldgebedsdag in Assisi waar vertegenwoordigers van wereldreligies samen bidden voor de vrede.
Vanaf het begin wordt door kerkelijke overheden benadrukt dat het hier een ontmoeting betreft ‘zonder enig syncretisme’.
Een meer toegesneden context vormt liturgische vormgeving. Bij ritueel contact
met oosterse kerken wordt aanbevolen ieder liturgisch syncretisme te vermijden
en de eigen liturgische gewaden en onderscheidingstekens te dragen (Instructie van Congregatie voor de Oosterse Kerken, 1996).127 Of zoals in de instructie
De Romeinse liturgie en de inculturatie Varietates legitimae 1994 wordt gesteld:
“Het syncretisme zou nog erger zijn wanneer iemand ernaar zou streven Bijbelse
lezingen en gezangen of gebeden in te ruilen voor teksten die ontleend zijn aan
andere godsdiensten […].”128
In 2010 waarschuwde Benedictus XVI de Braziliaanse bisschoppen voor het
syncretisme “… door in de viering van de Heilige Mis riten te introduceren uit
andere religies en uit culturele eigenheden”129, een oproep die haaks staat op de
genoemde rehabilitatie van syncretisme als recasting sedert Boff.
(i) Syncretisme in binnenkerkelijke polemiek en contestatie
Naast de sporen in officiële kerkelijke documenten en de recasting vanuit Latijns-Amerika kom ik momenteel syncretisme vooral tegen in polemieken die zich
richten op vermeende misstanden in de huidige katholieke kerk. Het gaat om geluiden uit de hoek van traditionalisten en de zogenoemde Reform of the Reform Movement, groepen, broederschappen en individuen die zich met name keren tegen
liturgische hervormingen, en de zogenoemde Ordo novus afkeuren, en groeperingen die te hoop lopen tegen de huidige paus. De toonzetting is vaak ongekend fel.130
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Uit de vele debatten, verdachtmakingen en opwinding geef ik drie voorbeelden.
Kerkbouw
Een eerste piste is die van de kerkarchitectuur, de liturgische ruimte.
Conservatieve groepen wijzen regelmatig op syncretistische en pluralistische
tendensen in de moderne katholieke kerkbouw. Dat zagen we al bij de Jubileum/
Heilig Jaar-kerk in Rome, in de buitenwijk Tor Tre Teste.131 De joodse internationaal vermaarde (maar in 2018 in opspraak geraakt door beschuldigingen van
sexueel misbruik) architect Richard Meier won in 1996 een prijsvraag met een
opmerkelijk ontwerp. Hoewel de eerste steen in 1998 gelegd werd kon de kerk
pas worden ingewijd in het najaar van 2003. Het ontwerp gaf aanleiding tot
ophef in conservatieve kringen. Men vond het niet echt een kerk, het gebouw
miste katholieke identiteit en werd aangeduid als ‘syncretistisch’. Vanbinnen
was het een lege witte ruimte en vanbuiten is de vorm onbestemd. Het gebouw
herinnert eerder aan een heidense cultusruimte voor de verering van de zon en
natuurkrachten (zon, licht, wind, zeilen, de zee) dan aan een katholieke kerk. En
inderdaad, zoals Meier zelf graag in interviews aangaf, was het een open spirituele ruimte, waar het spel van licht en ruimte centraal staat.132

Afb. 6: Interieur kerk van Tor Tre Teste, Rome, architect Richard Meier (foto: P. Post, 2007)
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De kerk van Tor Tre Teste is slechts een van de voorbeelden van polemieken rond
kerken waar syncretisme een rol speelt. Ik verwijs ook naar debatten rond de opkomst van multireligieuze ruimten voor ritueel zoals ‘Huizen der religies’ (Haus
der Religionen in Hannover, Bern; gepland in Berlijn als The House of One).133
Recent is er discussie over een nieuwe ‘moderne’ kerk in Rottenburg-Stuttgart.134
Liturgische liederen
Een ander domein is het liturgische liedrepertoire. Ik neem nu Nederland als
voorbeeld, maar er zijn verschillende parallellen met andere landen te maken.135
Met name in het nieuwe millennium trachten de Nederlandse bisschoppen greep
te krijgen op de liturgische gezangen. Ze worden daar nadrukkelijk in gesteund
door de Romeinse instructie Liturgiam authenticam uit 2001.136 Ze besloten tot
het opzetten van een repertorium van erkende liederen. In sommige bisdommen
ging ook een censor aan de slag. Na een voorlopige lijst in 2008 verscheen een
eerste versie van het repertorium in 2010 met daarna aanvullingen. Er ontstond
ophef toen bekend werd welke liederen werden geschrapt. Daaronder waren veel
populaire liederen van Huub Oosterhuis zoals het veel gezongen: Uit vuur en
ijzer en de lichthymne Licht dat ons aanstoot. De argumentatie die naar buiten
kwam wekte verontwaardiging, hoewel die geluiden al langere tijd in contesterende kringen en websites te lezen waren. De toenmalige censor van bisdom
Den Bosch, Cor Mennen, stelde klip en klaar dat deze liederen qua tekst te vaag
zijn, het gaat niet over God. Anderen stellen dat de zon wordt aanbeden in de genoemde lichthymne en dat de teksten syncretistische tendensen vertonen. Kort
en goed: ze zijn ongeschikt voor katholieke liturgie.137
Ferulae
Een laatste voorbeeld van polemisch gebruik van syncretisme is vrij verassend te
noemen. Er is een polemiek gaande die zich richt op de staf van de paus, de zogenoemde pastorale staf of ferula. De huidige paus wisselt bij allerlei gelegenheden
van ferula. Ook krijgt hij met regelmaat bij speciale gelegenheden zoals op reizen
en bij bepaalde bezoeken een ferula cadeau die hij dan ook ter plekke en ook wel
later gebruikt bij publieke optredens en liturgievieringen. Traditionalisten die
het al langer op deze paus gemunt hebben, er zijn zelfs groeperingen die openlijk
de zetel van de paus vacant (‘sede vacante’) hebben verklaard vanwege ‘de ketterijen’ van Franciscus, grijpen die ferulae aan als bewijs dat het huidige pauselijke
regime ketters en syncretistisch is.138 Op 18 juni 2017 droeg de paus in de openlucht avondmis van Sacramentszondag een nieuwe ferula, dit keer zonder corpus
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maar met een figuratie die lijkt op Tau-teken.139 In kringen van de Novo Ordo
watch wordt deze ferula gezien als ketters, syncretistisch en een ‘travestie van de
herdersstaf’. In 2018 kreeg de paus tijdens de Jeugdsynode een nieuwe staf aangeboden in het Circo Massimo te Rome, een gevorkte boomachtige staf waar de
kruisvorm was verdwenen. Men signaleerde in deze staf ‘ernstige aspecten’. De
vork was op zijn minst dubbelzinnig, zo zeggen de tegenstanders. De vork wordt
verbonden met wicca en hekserij en zou horen bij een syncretistische vorm van
religie die niet bij katholicisme past:
“The staff topped by a fork is related to witchcraft and Wicca, and in the
United States, it is called a stang. Significantly, one of the girls who delivered the staff to Francis wore a “red string on the wrist… something from
Wicca.””140
Zoals betaamt in polemieken is men hier uiterst selectief. De paus wisselde al
eerder van staf. Zo kreeg hij bij zijn bezoek aan Lampedusa in 2013 een ferula
gemaakt van hout van het wrakhout van de vergane boten waarmee migranten
vanuit Afrika ‘Fort Europa’ trachten te bereiken. Die staf voerde hij ook wel later
in Rome bij ontmoetingen met vluchtelingen.141
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5. Tussentijdse balans:
rituele herbestemming als
recasting
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Ik maak nu tussentijds de balans op. Uitgangspunt vormt de actuele rituele dynamiek en daarbij in het spel zijnde processen. We toonden aan dat we een onbekommerde inzet van concepten als inculturatie en syncretisme daarbij voorbij zijn. Wel
bleek een verkenning van die beide concepten verhelderend en vruchtbaar. Een
ontdekking was met name de rehabilitatie van syncretisme, en in wezen tegelijk
van inculturatie, door Boff. Hij presenteert daarvoor refundição dat in het Engels
vertaald wordt als recasting, door mij weer verbonden met herbestemming.
Refundição komt van de stam (Portugees) fundir, Latijn fundo/fundere, dat gieten of
smelten betekent. Een fundição is een gieterij. Refundição betekent omsmelting,
omgieting, herziening, herschikking, her-vorming. De Engelse vertaling met recasting past goed: ook daar speelt de notie van smelten, van gips, van een mal.
Ook de meer actuele betekenislaag van een cast van een film of tv-serie, en het
‘recasten’ in die context, past goed bij de algemene betekenislaag van her-vormen.
De term is dus etymologisch niet gerelateerd aan fundament, of herfunderen.
Ik wil nu een aantal conceptuele verfijningen en uitwerkingen presenteren.
Allereerst een distinctio. Naast de toesnijding van het heel algemene herbestemmen tot rituele herbestemming, het gaat me dus om herbestemmen met en tot
een rituele dimensie, stel ik twee vormen van rituele herbestemming voor. De
ene betreft het spoor dat we kunnen aanduiden als ritueel hergebruik. Het andere spoor benoem ik als recasting. Bij hergebruik ligt het accent op de voorhanden
vorm en situatie. Herbestemming als recasting is gericht op nieuwe contextualisering, nieuwe toe-eigening, de blik is nu breder, niet het hergebruiken staat
centraal, maar het her-gieten van een idee, ideaal, concept, repertoire. Recasting
is, zoals ik eerder stelde, ‘herbestemming met ambitie’.
Herbestemming van kerken is hier een goede casus.142 We zagen al het onderscheid tussen herbestemming en rituele herbestemming. De Jumbo in Helmond
is geen goed voorbeeld van rituele herbestemming, wel van herbestemming en
hergebruik. Recasting van kerkgebouwen is verbonden met de vraag naar de plek
van rituele sacrale zones in onze cultuur, naar nieuwe ‘omsmeltingen’ daarvan.143
Ik wijs erop dat de dominantie van een inzet op behoud van erfgoed eenzijdig
kan leiden tot herbestemming als hergebruik en die van recasting bemoeilijkt.144
Recasting kijkt voorbij het kerkgebouw.
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Via recasting komen ook allerlei modaliteiten van rituele herbestemming in beeld.
Zo kan het naast concrete loci ook gaan om ‘recastingen’ van het fenomeen kerk,
het bouwtype zelf. We noemden al eerder de stichting van zogenoemde ‘Huizen
der religies’. Een ander voorbeeld zien we in de Vinex-wijk Leidschenveen (Den
Haag) waar op een heuvel een soort antikerkje verrijst. Het is een kunstproject van
Laurens Kolk uit 2009, een wit kerkje waar je niet in kunt, waarvan de klok mechanisch kan luiden, een signaal van de afwezige kerk in onze moderne steden.145

Afb. 7: Terpkerkje in Leidschenveen (foto: P. Post, 2017)
Een ander voorbeeld is de terugkeer van het klooster als bouwtype via zogenoemde ‘stadskloosters’. Het bouwtype kerk en klooster wordt inspiratiebron en herbestemd in moderne architectuur en stadsplanning. Kerken en kloosters krijgen
nieuw leven als plek voor sociaal-culturele initiatieven via bestaande of nieuwe
ruimte. Aldus wil men rust en stilte in de stad brengen. Voorbeelden van stadskloosters zijn vaak sterk gekleurd door het spirituele-religieuze perspectief, t.w.:
“Nieuwe stedelijke spiritueel-sociaal/culturele initiatieven, geïnspireerd door of
voortbouwend op het kloosterleven”.146 Ik zou het breder willen zien en ook initiatieven om delen van de publieke stedelijke ruimte te transformeren tot plekken
van rust, stilte en contemplatie erbij betrekken.147 Denk hier aan het werk van Jurgen ten Hoeve die via het (afstudeer)project Stadsklooster Rotterdam een netwerk
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van zulke plekken ontwierp148 of De Clarissenhof in (Spoorzone regio) Tilburg149.
Al deze verschillende perspectieven maken voor mij deel uit van een integrale
visie op het herbestemmen van kerkgebouwen in de zin van recasting.
Een belangrijk, misschien wel bepalend element in het proces van herbestemming, zeker in de vorm van recasting, is toe-eigening. In plaats van nogmaals een
uitwerking van dit centrale begrip150 geef ik een voorbeeld van de sleutelrol van
toe-eigening in het herbestemmingsproces. Ik las daarvoor een excurs in over
vroegchristelijke beeldtaal als herbestemmingsiconografie.
Excurs III: De ring van Clemens van Alexandrië
Een kwestie die in de studie van de vroegchristelijke kunst en archeologie al
lange tijd speelt is die naar het ontstaan van wat wij aanduiden als ‘christelijke kunst’. Hoe, waar en wanneer kreeg de christelijke beeldtaal een eigen gezicht, een eigen identiteit? Die vragen raken weer de kwestie van de ‘code’ van
de vroegchristelijke beeldtaal. Heel algemeen gesteld oppert men het beeld van
een geleidelijke ontwikkeling in de eerste eeuwen. Eerst delen de christenen de
laatantieke iconografie, maar wel met steeds meer eigen voorkeuren voor bepaald
repertoire (de herder, de bucoliek) en ook steeds vaker met eigen accenten. Die
ontwikkeling wisselt per kunstgenre, maar vertoont in katakombenfresco’s en
sarcofaagplastiek beslist gemeenschappelijke trekken. De vraag in welk genre de
oorsprong van een eigen christelijke iconografie ligt is wellicht een niet te beantwoorden vraag vanwege de genoemde geleidelijkheid, maar ook omdat we van
veel genres geen of weinig materiaal ter beschikking hebben voor systematisch
comparatief onderzoek of onvoldoende data hebben qua datering en herkomst
(denk hier aan veronderstelde boekverluchting, aan gemmen, aardewerk, goudglas, zilver- en ivoorwerk, glasversiering).151
Een beeldadvies
Maar hoe dan ook, in de eerste eeuwen is de herbestemming van bepaalde beelden en symbolen via christelijke toe-eigening zeer belangrijk. In dat verband
figureert prominent een inmiddels klassiek geworden tekst van Clemens van
Alexandrië (tweede eeuw, gestorven vóór 215). Clemens was een autodidact en
vestigde zich als ‘freier christlicher Lehrer’ in Alexandrië.152 Op zijn naam staan
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een aantal invloedrijke geschriften die nieuwe aanhangers van het opkomende
christendom willen helpen een plek te vinden in de complexe laatantieke (stads)
cultuur. Dat betreft de leer, maar vooral ook het praktische leven. Zijn geschrift
De leraar (Paedagogus) uit ca. 200 geeft aanwijzingen hoe een christen zich gedraagt in het dagdagelijkse leven. Boek II en III geven concrete aanwijzingen betreffende eten en drinken, rust en ontspanning, kleding en lichaamsverzorging
etc. In dat verband brengt hij in Boek III de zegelring ter sprake en geeft aanwijzingen welke symbolen daar passend zijn. In mijn eigen vertaling zegt hij daar:
“Laat de figuren die gegraveerd staan in onze zegelringen (Grieks: sfragides) een duif zijn, of een vis, of een schip […], of de harmonische lier […], of
een anker […]; en als er iemand aan het vissen is, dan zal men de Apostel
herinneren, en de kinderen die uit water gehaald zijn. Maar wat betreft
figuren van afgoden, laat die niet worden gegrafeerd [..]; en ook niet een
zwaard, of een boog, gericht als wij zijn op vrede; en ook geen drinkbekers, gematigd als we zijn.” (Paed. III, xi (59,2))153
Deze passage speelt op vele manieren een rol in de studie van het vroege christendom. Denk daarbij aan de vraag hoe de bekeerde christen zich positioneerde
en profileerde in een dynamische grootstad als Alexandrië,154 aan de zojuist genoemde vraag naar het ontstaan van christelijke beeldtaal, aan de verhouding
tussen schriftelijke overlevering, uitingen in epigrafie en beeld. De passage
wordt ook steeds aangehaald als het gaat om gemmen en gesneden stenen en
de christelijke symboliek daar. En inderdaad bestaat er een nauwe relatie tussen
zegelringen en gemmen: gemmen zaten vaak in een ring gevat en die ringen
met gemmen fungeerden weer als zegel. Meer toegespitst is er de vraag hoeveel
symbolen Clemens nu aanvaardbaar acht voor christenen, vijf (duif, vis, schip,
lier, anker) of toch zes met inbegrip dus van een menselijk wezen, de visser? De
tekst blijkt verre van eenduidig.155 En meer algemeen is er de vraag hoe hij zijn
advies precies bedoelt.
Wat bedoelt Clemens nu precies?
Er zijn nu grofweg twee interpretatielijnen van de passage. Er zijn mensen zoals
Stuhlfauth die in de genoemde figuren christelijke symboliek veronderstellen. De
duif, de vis, het schip, en het anker weerspiegelen de eerste sporen van christelijke iconografie. En er zijn onderzoekers als Eizenhöfer en Engemann, en recent
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Castelli, die de stellen dat de af beeldingen door Clemens worden aanbevolen
omdat ze neutraal zijn en dat daarmee dus voorkomen wordt dat christenen met
afgoden op hun ring rondlopen. Van een christelijke interpretatie of symboliek
hoeft geen sprake te zijn in deze visie. Beide interpretaties kennen allerlei variaties. Finney beschouwt de symbolen als ‘proto-Christian’ en de passage wordt
ook graag aangehaald in verband met veronderstelde vormen van de disciplina
arcani156 in het vroege christendom. Vooral in tijden van onderdrukking bood een
niet direct als christelijk herkenbare symbooltaal de mogelijkheid voor ingewijden die de ‘code’ kennen ze te zien als christelijke symbolen. Er zijn inderdaad
voorbeelden van een dergelijk versluierend beeldgebruik zoals in de inscriptie
van Aberkios.
Die Aberkios-inscriptie betreft een Grieks grafepigram uit dezelfde tijd als de
Clemenspassage, rond 200, uit Hierapolis in Frygië.157 In dit bisschoppelijk grafgedicht komen naast de herder ook de vis voor, alsook het beeld van het zegel.
Hoewel ook deze tekst onderwerp van debat is (lange tijd suggereerden onderzoekers dat we te maken zouden hebben met een syncretistische (sic) context, en dat
Aberkios een priester zou zijn van een mysteriegodsdienst, genoemd worden dan
die van Kybele en/of Attis), is men het erover eens dat er sprake is van een spel
met details, metaforen, symbolen en beelden die voor christelijke groepsleden
vanwege een bekende en gedeelde code betekenis krijgen, of een extra betekenis
hebben. Naast de herder en de vis zijn dat: de doop als een zegel, de kerk als een
schaapskudde, de eucharistie via brood en wijn, de speciale positie van de maagd
Maria en de apostel Paulus.
Een open beeldtaal
Mij gaat het er nu om dat vanuit het perspectief van identiteitsconstructies via
toe-eigening beide interpretatielijnen van de Clemenstekst heel wel samen kunnen gaan. Kern is dat Clemens ‘heidense’ ongepaste iconografie wil vermijden
en een open, neutrale beeldtaal voorstelt die open staat voor christelijke toe-eigening of herbestemming. We zien dat later op grote schaal. Opmerkelijk is daarbij
dan wel dat die christelijke uitwerking van de diverse figuren in tekst en beeld
sterk uiteen kan lopen. Zo is het anker in de katakomben erg populair, maar
vindt geen pendant in de literaire traditie, waar de vis en het schip bijvoorbeeld
weer wél dominante symbolen zijn. Dat brengt nogmaals de belangrijke methodologische vraag naar voren van de verhouding van tekst en beeld bij de inter-
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pretatie van vroegchristelijke kunst. Terwijl Roald Dijkstra in zijn studie naar de
weergave van de apostelen in vroegchristelijke kunst en poëzie vele aspecten van
die representatie gedeeld ziet158, ziet Emanuele Castelli in zijn studie naar de eerste sporen van het anker en de vis als christelijke symbolen een opmerkelijke discrepantie tussen af beeldingen enerzijds en epigrafie en literatuur anderzijds159.
Vroegchristelijke kunst als herbestemmingsiconografie
Aldus hebben we via de Clemenspassage, de Aberkios-inscriptie en het vroegchristelijke beeldrepertoire een treffend voorbeeld van herbestemming en de
centrale rol van toe-eigening. De eerste fase van de vroegchristelijke kunst ontstaat voor een deel vanuit herbestemming van bestaande beeldtradities. Soms
gaat het bijna letterlijk om het gebruik van bestaande ‘gietmallen’ die door aanpassingen worden herbestemd. We noemden al eerder de bekende voorbeelden
van de liggende Endymion die de slapende Jona wordt aan het strand, of de stierdodende Mithras die de mal levert voor de scène van het Abrahamsoffer160. Maar
hetzelfde proces van herbestemming zien we bij de christelijke toe-eigening van
de herder, de leraar, de filosoof, de maaltijd, hiernamaalsvoorstellingen, Orpheus
en Asklepios. En inderdaad, tot slot van deze excurs: de hengelende visser komen
we al vroeg tegen in een christelijke setting161: op sarcofagen162 en op gemmen163,
en als zodanig vormt de visser als ‘logo’ van Antike und Christentum het vignet
van het Franz Joseph Dölger-Institut zur Erforschung der Spätantike (Bonn). 164
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Afb. 8: ‘Logo’ in de reeks Ergänzungsbände Antike und Christentum, gravure van gemsteen met visser en inscriptie IXTHYC (naar binnenwerk van Jahrbuch für Antike und
Christentum, Erg. Bd. 1, 1964)
Ik pak nu de draad van onze verfijningen en uitwerkingen van het concept rituele
herbestemming weer op met nog twee notities.
Herbestemming als recasting geeft ook goed de dubbele herbestemming aan van
het ritueel zelf. Ritueel is in essentie steeds resultaat van een fundamentele recasting: ‘normaal’ handelen van mensen wordt bijzonder gemaakt, set apart, en
wordt zo ‘herbestemd’ tot ritueel. Lopen wordt schrijden in een processie, gaan
en wandelen wordt pelgrimage, spelen met water en vuur worden reinigingsriten. Hier speelt het ook voor de kunsten zo belangrijke element van bijzondere
vormgeving165. En er is het proces van recasting waarmee rituelen zich steeds
opnieuw voegen in nieuwe contexten, recasting als contextualisering.
Een laatste notitie gaat over de reikwijdte van het door mij hier voorgestelde
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concept rituele herbestemming als recasting. Ik zie rituele herbestemming
als recasting dus als een heuristisch concept om bepaalde vormen van rituele
dynamiek en transformatie descriptief en analytisch te benaderen. Ik zie het
als een betrekkelijk nieuw perspectief in het concert van termen en concepten
dat in omloop is. Juist in multi- en interdisciplinair onderzoek past niet alleen
pluraliteit van methoden en disciplines, maar ook van in te zetten heuristische,
beschrijvende en analytische concepten.
Ik illustreer mijn betoog nu nog via actuele memorial culture waar we dit proces
van rituele herbestemming als recasting in actu zien.
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6. Het Lampedusa Kruis:
recasting van relieken

62 Rituele herbestemming als Recasting

Afb. 9: Lampedusa Cross in het British Museum, Londen (foto: BM)

6.1. The Lampedusa Cross
Relieken kunnen we zien als een christelijke variant van het brede fenomeen van
krachtvoorwerpen.166 Een recente tentoonstelling in Museum het Catharijneconvent in Utrecht verkende de breedte van het verschijnsel van relieken in verschillende religies, maar ook algemeen in de samenleving of in het individuele leven.167
Ik had me heel goed een centrale plaats op die tentoonstelling kunnen voorstellen
voor een zogenoemd Lampedusa Cross. Dit kruis is een in mijn ogen een goed
voorbeeld van het gelaagde proces van rituele en materiële herbestemming dat ik
in deze rede probeer op te roepen.
Een houten kleurig zogenoemd Lampedusa Kruis maakt sinds 2015 deel uit van
de collectie van het prestigieuze British Museum in Londen. Het wordt getoond als
een kostbaar kleinood in een afgesloten glazen vitrine, fraai uitgelicht. De uitstraling is onmiskenbaar: een kostbaar uniek reliek en ‘krachtvoorwerp’168, door het
museum en de bezoeker gekoesterd erfgoed, geheel in lijn met kostbare reliekhouders van goud en zilver. In 2015 werd het Lampedusa Kruis verworven bij gelegen-
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heid van het afscheid van de director van het British Museum, Neil MacGregor op
initiatief van mede-stafleden.169 Tussen haakjes: diezelfde MacGregor is momenteel internationaal gevierd als schrijver van de bestseller Living with the gods.170
Zoals we precies weten wanneer en hoe het Lampedusa Kruis in het British Museum kwam, kennen we ook de ontstaansgeschiedenis van het kruis, de scheppingsmythe zogezegd. Het begon allemaal in 2011. De lokale meubelmaker en
timmerman van het kleine Italiaanse eilandje onder Sicilië, Lampedusa, Francesco Tuccio, zag in zijn parochiekerk, hij vertelde het verhaal zelf vele malen in de
media, een groep migranten zitten. Ze huilden, niet zozeer om hun eigen lot, als
wel om vrienden en verwanten die de overtocht niet overleefd hadden. Dat leed
greep Tuccio aan en hij besloot uit compassie en solidariteit in plaats van meubels
kruisen en kruisjes te gaan maken van het hout van de vele op Lampedusa gestrande boten. Bootrelieken werden zo kruisrelieken. En zo ontstond The Lampedusa
Cross. Eerst was de productie lokaal en regionaal, maar al snel speelden de kruisen
een internationale rol als migrantenkruis in allerlei rituelen en acties. Er kwamen
meer en meer bestellingen vanuit de hele wereld. Engeland speelde een belangrijke rol. En in die context was er het initiatief van de staf van het British Museum
een kruis te bestellen bij Tuccio.

Afb. 10: Achterkant van het Lampedusa Cross in het British Museum, Londen, met handtekening en datum door de maker Francesco Tuccio, 2015 (foto: BM)
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The Lampedusa Cross is dus direct verbonden met de migrantenstroom in het
Middellandse-Zeegebied en meer in het bijzonder met de vele doden die daarbij te betreuren zijn, de zogenoemde border deaths of grensdoden. Sinds 1985 is
er in de Europese Unie het Schengen Verdrag dat binnen de EU open grenzen
garandeert, maar de buitengrenzen dichthoudt. Men spreekt in dat verband wel
van Fortress Europe, fort Europa. Al decennia proberen vooral Afrikaanse vluchtelingen dit fort binnen te komen. Er zijn een aantal instroomroutes die al naargelang politieke, economische, militaire omstandigheden populair zijn. Er is de
westelijke route via Spanje, vaak vanuit Marokko. Er is de route naar en via Italië
vanuit vooral Libië. Het piepkleine eilandje Lampedusa onder Sicilië is hier de
belangrijke hub. Lampedusa staat aldus symbool voor de tragedies die zich op de
Middellandse Zee afspelen met overvolle gammele boten en bootjes. En dan is er
in het oosten de route via Griekenland en de Balkan, en ook via Turkije, hoewel
die weg deels geblokkeerd is door de zogenoemde ‘Turkije-deal’. Iedereen kent de
beelden en de verhalen van de overvolle Griekse kampen.
Het gaat om een voortdurende stroom van vluchtelingen uit Afrikaanse landen als Syrië, Irak, Afghanistan, Ethiopië, Eritrea, Mali, maar toenemend ook
West-Afrikaanse landen. Ook is inmiddels aangetoond dat de routes voor een
belangrijk deel in handen zijn van criminelen en criminele organisaties die daar
veel geld aan verdienen. De cijfers die worden bijgehouden door de VN, IOM,
de EU en verschillende hulporganisaties geven een beeld, maar zijn niettemin
schattingen.171 Vele schipbreuken en verdrinkingen bleven en blijven ongedocumenteerd. Alleen bij hoge uitzondering worden gezonken schepen gelicht. Het
betreft hier een van de vele vormen van zogenoemde slow disasters, diffuse vormen van tragedies en crises die inmiddels de visie op het concept ‘ramp’ veranderd heeft.172

6.2. Vijf typen van ‘relieken’ van grensdoden173
Via rituelen tracht men de grensdoden te herdenken, hun situatie te markeren en
te bezweren. Op andere plaatsen verkende ik deze rituele repertoires.174 Materiële
cultuur en objecten als krachtvoorwerpen en relieken spelen daarbij een belangrijke rol. Er zijn nu vijf specifieke vormen van krachtvoorwerpen die tevens als
relieken kunnen worden gezien in het kader van de migrantentragedie in het
Middellandse-Zeegebied en de grensdoden meer in het bijzonder.175
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(a) Lichamen
Het eerste type is klassiek, maar bij rampen en tragedies vaak geheel afwezig:
lichamelijke resten. Belangrijk is nu te zien hoe er bij afwezigheid van lichamelijke resten andere vormen van relieken opkomen via een proces van herbestemming als recasting, juist omdat het primaire type reliek, de lichamelijke resten,
niet voorhanden is. Als er bij de border deaths al lichamen worden geborgen, worden die vaak niet geïdentificeerd en anoniem begraven. Soms krijgt een lichaam
door moderne media iconische betekenis, als beeld, zoals het geval was met het
lichaam van de kleine Alan. De foto van het op het strand van Bodrun aangespoelde jongetje Alan Kurdi (2 sept. 2015), drie jaar oud, uit het Koerdische Kobani, maakte wereldwijd diepe indruk.176
Naast die iconische foto waren er kunstprojecten waarbij men dat iconische beeld
van het aangespoelde jongetje uitvergrootte in een kopie op het strand. Ook waren er performances waarin mensen samen met dezelfde gekleurde kleding als
Alan in eenzelfde houding op het strand gingen liggen.
(b) Kleding, zwemvesten
Terwijl lichamen er dus vaak niet meer zijn, zijn er wel andere resten van de migranten, zoals kleding. Op de kusten, de stranden en de rotsen spoelen die aan
en hopen zich op. Daarbij vallen door kleur en materiaal de zwemvesten meteen
op. De kleding wordt gebruikt in kunstprojecten. Zo creëerde Arabella Dorman
het project Suspended in 2017 en 2018.177 In een kerkruimte, bijvoorbeeld in de
Canterbury Cathedral, hing ze een enorme wolk van kleren. En in Park Sonsbeek
in Arnhem was er in het kader van KunstrePubliek in 2016 een ster-, piramidevormige tent bedekt met zwemvesten en behing de bekende Chinese kunstenaar
Ai Wei Wei het Berlijnse concertgebouw in 2016 met 14.000 zwemvesten. Het
zwemvest keert vooral ook steeds terug in manifestaties en protesten tegen de
migrantentragedie. Het is hét symbool van de bootvluchteling en grensdode. Interessant is dat hier, zoals bij veel andere religieuze relieken, de kwestie speelt of
het authentieke bemiddeling moet zijn. Moet het een ‘echt’ zwemvest uit Lampedusa zijn of geldt ook een nieuw gekocht zwemvest als teken en symbool. Een
oud en bekend debat!
Die zwemvesten staan in een lange traditie van kleding en hemden als reliek en
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krachtvoorwerp. In Trier is er de tunica Christi, het hemd van Christus, een belangrijk reliek dat bekend staat als de heilige Rock.178 En een voetbalshirt waarin
Messi gespeeld en gezweet heeft vertegenwoordigt voor fans enorme waarde,
zoals voor velen relieken uit de wereld van sport en religie moeiteloos in elkaar
overvloeien.
(c) Wrakken
Een belangrijk ‘reliek’ van grensdoden zijn, zoals we in de opening al zagen via
de ‘Barca Nostra’, de boten, de wrakken van de vele gestrande boten en bootjes.
Vaak zijn het afgedankte kleurige houten vissersboten. Op Lampedusa is bij de
haven een waar kerkhof ontstaan van die wrakken. Die wrakken oefenen grote
aantrekkingskracht uit, spreken voor velen enorm tot de verbeelding. Steeds zijn
er weer plannen om het als monument te beschouwen, een sterk sprekende ruïne. En steeds weer grijpt de overheid in en saneert die scheepskerkhoven.
Ook dit type reliek staat in een lange traditie om dramatische gebeurtenissen te
herinneren en te herdenken via resten ervan. Aan de bom op Hiroshima herinnert een ruïne, in Berlijn en vele andere Duitse steden herinneren ruïnes van
kerken en gebouwen aan de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog. En
steeds zijn er kunstprojecten waarin de bootwrakken als relieken figureren. Op
de omslag van een publicatie van Rosita Steenbeek over Lampedusa, Heb uw vijanden lief, zien we het kleine eilandje Lampedusa oprijzen uit een kluwen wrakken onder een gloeiende rode zon.179 Die wrakken zien we voortdurend als reliek
en krachtvoorwerp terug. Als de paus in juli 2013 naar Lampedusa komt zijn er
voortdurend de resten van die schepen.180 Hij komt ‘in barca’, per boot. Als hij
aankomt zijn de boten voortdurend in beeld. Als hij de mis opdraagt is het altaar
gemaakt van een boot, de ambo is van scheepwrak hout compleet met een roer.
En natuurlijk is ervan dat scheepshout het Lampedusa kruis als ferula. In feite is
The Lampedusa Cross een scheepsreliek.
Excurs IV: Barca Nostra
Ik neem hier de gelegenheid te baat om nader in te gaan op het verhaal bij die
Barca Nostra. Dat wrak op de 58e Biënnale in Venetië (2019, thema: ‘May you
live in interesting times/Che tu possa vivere in tempi interessanti’181) laat goed
zien hoe complex herbestemming vaak is en welk traject er aan vooraf kan gaan.

67 Rituele herbestemming als Recasting

Op 18 april 2015 botste een vissersboot die vertrokken was uit Tripoli, Libië, op
een Portugees vrachtschip en zonk.182 De oude boot die berekend was op hoogstens 15 bemanningsleden bleek vol vluchtelingen te zijn: het ruim, de machinekamer, het dek, het hele schip was volgepropt met mensen. Bij de crash hadden
ze geen schijn van kans, slechts 27 overleefden de ramp. Het precieze aantal
slachtoffers is nog altijd onbekend, schattingen lopen tussen de 700 en 1100.
Het is een van de vele schipbreuken van door de mensenhandel-maffia georganiseerde bootoversteken naar Fort Europa. Deze ramp wordt iconisch vanwege
het grote aantal doden en vanwege het feit dat nu voor het eerst de Italiaanse
overheid besluit het schip te lichten en de lichamen te bergen. In juni 2016 werd
het schip voor meer dan 9,5 miljoen euro naar boven gehaald en met honderden
lichamen erin naar de NAVO-basis in Melilli, bij Augusta op Sicilië, gebracht.
Daar begon een project om zoveel mogelijk lichamen te identificeren. Die meer
dan 23 miljoen euro kostende operatie werd afgesloten in 2017. Het wrak werd
vervolgens overgedragen aan de gemeente van Augusta.
Al eerder waren er in Augusta, en ook breder op Sicilië en in Italië, plannen om
het wrak niet te slopen maar als een teken en reliek een plek te geven. Zoals gezegd past dat in een bredere trend om wrakken van vluchtelingenboten te koesteren en te zoeken naar wegen om er een monument van te maken. Dat zagen we
bij herhaling bij het botenkerkhof bij de haven van Lampedusa. Vooral kunstenaars zagen en zien mogelijkheden hiervoor en werkten ook wel plannen ervoor
uit. Voor het wrak in Augusta werden ook snel na de berging plannen gemaakt.
Er werden foto’s van het gelichte wrak in omloop gebracht met de tekst: ‘Barca
nostra: a monument for the EU/un monumento per l’EU’. Daar zien we dus voor
de eerste keer die aanduiding ‘Barca nostra’, die later steeds zal terugkeren tot
in de titel van het kunstproject in Venetië. Indirect is het ook een toespeling op
het Mare Nostrum-project dat in het kader van de strikte grensbewaking van de
EU-schepen in nood trachtte redden op kosten van de EU. Net voorafgaand aan
de ramp in 2015 was dat project onder politieke druk gestopt.
En er was het plan om het schip een prominente plaats te geven in Augusta in
een op te richten Giardino della Memoria door het spontaan ontstane Comitato
18 aprile. Ook dat idee was niet nieuw. Op Lampedusa was er al eerder een
plan om een herdenkingstuin te maken met 366 bomen voor de omgekomen
migranten. Er kwam in november 2014 een tuin, aan de kust, er werden 40
bomen geplant en het idee was de tuin te onderhouden en uit te breiden. Zover ik
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heb begrepen uit berichten uit Lampedusa, is die uitbreiding er nooit gekomen
en ligt de tuin er verwilderd bij.183 In Augusta kwam vooralsnog geen tuin en
plannen om het wrak een prominente plaats te geven in de stad werden van
overheidswege ontmoedigd.
Wel kwamen er meer provocatieve ideeën rond het schip toen de politieke discussie rond migratie in Italië en Europa scherper werd. Premier Matteo Renzi
stelde in 2016 voor het schip naar Brussel te brengen als waarschuwing voor het
‘schandaal van de migratie’. In juli 2017 was er het meer reële plan van het Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense van de Universiteit van Milaan om
het wrak her te bestemmen als een mensenrechtenmuseum in de Città Studi van
Milaan. De gemeente stelde 600.000 euro ter beschikking, maar zoals vaker in
Italië strandde ook dit plan. In 2018 claimde een migranteninitiatief in Palermo
het schip bij wijze van ‘an act of symbolic and political appropration’. Men wilde
het schip een plek geven in een ‘Europese processie’ in de traditie van bootprocessies en dan met name die van Santa Rosalia in Palermo. De processie symboliseert dan de overwinning op de dood via het schip dat rampspoed bracht. Ook
verwees men naar het legendarische spookschip The Flying Dutchman, de Barca
Nostra zou dan een nieuw spookschip worden dat rondspookt rond de kusten
van Europa als aanklacht tegen het schenden van mensenrecht in de Europese
migratiepolitiek.184
Al deze plannen haalden het niet. Tot het Barca Nostra-project van Büchel voor
de Biënnale. In april 2019 werd het wrak overgedragen aan de gemeente van
Augusta. En zo werd het schip eind april 2019 naar het Arsenale van Venetië
gebracht en daar tentoongesteld op de Biënnale.
In de vele verslagen en besprekingen van het project (ik wist niet dat er zoveel periodieken, blogs e.d. zijn over moderne kunst 185) is het idee van reliek of relikwie
dominant aanwezig. Het wrak wordt betiteld als ‘A relic of human tragedy’186, het
project is
“a relic of a human tragedy but also a monument to contemporary migration, engaging real and symbolic borders and the (im)possibility of freedom
of movement of information and people”187,
een ‘Relitto simbolo delle tragedie del mare’188, een ‘Reliquia tragica’189, of een
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‘Relitto della morte’.190 Er zijn ook tegengeluiden. Vooral La Lega Nord (inmiddels: Lega) laat van zich horen, roept op niet naar het schip te gaan kijken en
beschouwt het hele project als weggegooid geld en politieke propaganda.191 Plan
is tot slot dat dit reliek na de Biënnale in november 2019 teruggaat naar Augusta
en alsnog onderdeel wordt van een Giardino della Memoria.
(d) ‘Objects left behind’
Naast kleding en de boten zijn er meer objecten, dingen die herinneren aan de
migranten, levenden en doden. En ook die worden reliek en krachtvoorwerp.
Men verzamelt ze, koestert ze, omringt ze met aandacht. Stukjes van een Bijbel, de Koran, liefdesbriefjes, foto’s. Marco Pavan stelde in 2014 een indrukwekkend fotoproject samen door een hele reeks van die achtergelaten dingen van
bootvluchtelingen in foto ‘op te blazen’, groot en indringend present te stellen.192
Dat project heeft als titel: ‘Dramatic stories of immigration told through objects
left behind’. Achtereenvolgens toont hij bankbiljetten, een kompas, een zuigfles, scheerkwast, petflesje met een briefje erin, een tas met waterflessen, een
zwemvest, een foto, tube tandpasta (Colgate) en tandenborstel, theepotje met een
beker, gedeukt pannetje met deksel, brandertje. In een eerder kunstproject, de
symbolische ingangspoort tot Lampedusa van Mimmo Paladino (Porta di Lampedusa – Porta d’Europa, 2008), zijn ook allerlei resten van bootvluchtelingen
opgenomen en ingemetseld.
Hier in die gekoesterde voorwerpen, zien we dus precies dat dubbele proces van
rituele herbestemming: dagdagelijke voorwerpen worden bijzonder, worden herbestemd, worden rituele objecten door bijzondere vormgeving en set apart, en
bepaalde voorwerpen worden als krachtvoorwerpen herbestemd tot relieken.
(e) Namen en documentatie
Klassiek is bij het ontbreken van het lichaam de tendens om althans de naam van
de dode te koesteren. We zien dan ook allerlei projecten om enige documentatie
over de grensdode te verkrijgen. Bij rampen en tragedies zie je steeds opnieuw
dat men de ramp en de slachtoffers letterlijk een naam en een gezicht tracht te
geven. Zorgen dat er op zijn minst iets rest, al is het maar virtueel, een naam,
of ook, hoe raar het klinkt, een nummer, opgenomen zijn in een lijst, gekend,
gezien zijn en worden. Ook is men op zoek naar een DNA-profiel.193 Steeds gaan
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mensen, instanties en groepen op zoek naar data, naar documentatie om lijsten
in te kunnen vullen en niet steeds NN te zetten, nomen nescio, naam onbekend.
Voor de grensdoden liepen en lopen er verschillende van die projecten. Soms
naast elkaar, voor mij een signaal dat er meer in het spel is dan statistiek en documentatie. Het blijkt een rituele dimensie te hebben, men wil een monument
oprichten voor de ongekende doden.
Er zijn oudere en gestopte projecten die wel nog steeds online toegankelijk zijn
zoals de List of Deaths, een groot project van UNITED (against refugees deaths)
dat kortweg wel wordt aangeduid als The List.194 Verder is er het project van Gabriele Del Grande Fortress Europe,195 en het door een journalisten-collectief opgezette the Migrants Files196 . In eigen land is er de grensdodendatabase van de
migratiejurist prof. Thomas Spijkerboer van de VU in Amsterdam.197 Vanaf 2014
houden de UNHCR en de IOM (International Organization for Migration) eigen
lijsten bij.198 Zoals gezegd staan deze initiatieven niet op zich, steeds is men op
zoek naar data en namen. Dat zien we na de genocide in Rwanda via het project
Through a glass darkly,199 in het Nederlandse joodsmonument.nl met de namen
en documentatie van alle slachtoffers van de Holocaust in Nederland.200
Steeds dus weer die namen. En hoewel vaak virtueel slaat die naam ook weer
materieel neer en ontstaan er materiële naam-relieken. De zojuist genoemde
The List wordt ook materieel getoond. De Turkse kunstenaar Banu Cennetoğlu
bestemde The List tot een kunstproject dat vanaf 2007 in verschillende steden
op ad-boards werd tentoongesteld. Vorig jaar prijkten bijna 36.000 namen van
omgekomen vluchtelingen in Leeuwarden201, en eerder in Amsterdam, Athene,
Bazel, Istanbul, Sofia, Bonn, Milaan, Los Angeles, Berlijn, Londen, Barcelona.202
Recent startte de werkzaamheden voor het (omstreden) grote Holocaust-namenmonument in Amsterdam, met op een baksteen de naam van elk gedocumenteerd Nederlands Holocaust-slachtoffer.203 Na de MH17 ramp worden de namen
van de slachtoffers genoemd in het herdenkingsritueel op 10 november 2014,
maar ook geprojecteerd op schermen tijdens de ceremonie, en later materieel
gerepresenteerd in het herdenkingsmonument. Steeds weer die namen in steen.
In het Vietnam Memorial in Washington, in het 9-11 monument in New York,
in de struikelstenen, Stolpersteine in Europese steden. Steeds weer dat reliek, dat
krachtvoorwerp dat zegt: “Dit zijn de namen…” (Exodus 1,1).204
Ik beperkte mij hier tot een schets van herbestemming van relieken. Het is be-
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slist de moeite waard ook andere perspectieven en contexten erbij te betrekken.
De symbolische herbestemming van het schip kwamen we al tegen via Clemens
van Alexandrië.205 Een aanzet tot een actuele contextuele analyse geeft de Canadese antropologe Valentina Napolitano door vanuit een fenomenologie van productie en mediatie de relatie te verkennen tussen sporen, plaats en ruimte, migratie en ‘political aesthetics’.206 Centraal element blijft bij Valentino de rituele
rol van het kruishout 207, zoals ook in een recente roman van de Vlaamse auteur
Johan de Boose het kruishout in een reis van 2000 jaar herbestemmingen de
‘hoofdpersoon’ is208.

72 Rituele herbestemming als Recasting

73 Rituele herbestemming als Recasting

7. Coda: bestemming
bereikt?
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Het slot van mijn betoog, dat in wezen handelde over rituele dynamiek en transformatie, wijd ik aan een fundamentele kwestie die niet zozeer met herbestemming te maken heeft, maar met bestemming. Waartoe ritueel? Waartoe is het bestemd? Waarheen leidt de rituele weg, om het maar eens ‘Mieke Telkampiaans’
te zeggen? Kunnen onze verkenningen en excursen ons hier helpen?
Die vragen zijn minder eenduidig dan het lijkt, dat besef ik. Ze kunnen gericht
zijn op de urgentie of relevantie van ritueel. Daarop richtte zich het antwoord
van Grimes in het openingsmotto van deze rede, dat is het antwoord op de vraag
waarom men in hemelsnaam ritueel zou bestuderen.209 Het kan ook gaan om
het wezen van ritueel, of om de functie, of om de effecten van ritueel handelen.
Ik wil de vraag van ‘het waartoe’ thematiseren via een paradox, of wellicht een
werkelijke tegenstelling of kloof, die ik in mijn onderzoek en onderwijs steeds
weer tegenkwam. Recent nog heel expliciet in een master class over therapeutisch reizen met Heather Warfield hier in Tilburg.210
Ik verwoord die kloof (een recente bundel van Cas Wepener et alii spreekt van
‘the useless/useful trap’211) nogmaals kort onder aanroeping van twee getuigen-deskundigen.

7.1. De nutteloosheid van ritueel
Allereerst is er de visie dat ritueel geen bestemming heeft. Juist die bestemmingsloosheid behoort tot het wezen van het ritueel. Ritueel heeft geen doel,
geen nut, geen functie. Sommigen riten-onderzoekers trekken die lijn radicaal
door: rituelen hebben niet alleen geen nut en doel, maar ook geen betekenis.
Frits Staal (1930-2012) was een bekende en eloquente vertegenwoordiger van
deze school van ‘ritueel nihilisten’.212 Anderen gaan niet zo ver. Nutteloos, maar
niet zin- of betekenisloos. Ook gaat deze opvatting van nutteloosheid doorgaans
gepaard met het ontkennen van elke betekenisverlening buiten het ritueel. Ritueel handelen is dus niet-referentieel, maar zelf-referentieel. Dat verwoordde mijn
collega Wouter van Beek in zijn inaugurele rede.213
Mijn getuige-deskundige is hier Johan Huizinga (1872-1945). In zijn klassieke
werk Homo ludens uit 1938 beargumenteert hij precies de bestemmingsloosheid
en nutteloosheid van ritueel.214 Ik verwijs nu vooral naar het eerste hoofdstuk
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waar hij het fenomeen ‘spel’ neerzet.215 Hij doet dat in nauwe samenhang met ritueel, dat bij hem vooral vaart onder vlag van cultus of ook wel heilige handeling.
Huizinga laat zien hoe de wetenschap, de biologie, de psychologie en fysiologie,
op zoek is naar verklaringen en functies. Wat zijn de ‘nuttige functies’ van het
spelen? Genoemd worden dan – ik volg nu grotendeels de bewoordingen van
Huizinga - het ontlasten van een overschot aan levenskracht, een aangeboren
zucht tot nabootsing, het bevredigen van de behoefte aan ontspanning, een oefening in zelf beheersing, een afvoer van schadelijke aandriften, een bevrediging
van onvervulbare wensen in fictie. Voor Huizinga hebben deze benaderingen
gemeen dat ze veronderstellen dat spel een doel, een bestemming heeft, dat het
er is ter wille van iets anders. Huizinga is evenwel geïnteresseerd in het spel op
zich, op de betekenis die het heeft voor de spelers zelf. Dan komt men een heel
ander perspectief op het spoor: spel onttrekt zich dan aan analyse en interpretatie, het is er ‘voor de aardigheid’, ‘just for fun’, en juist daarin ligt het eigene en
het bijzondere van spel. Vervolgens gaat hij op zoek naar de formele elementen
van het spel en in die reeks elementen nemen de nutteloosheid en belangeloosheid een centrale plaats in. De waarde van het spel voor de cultus of de groep ligt
“…buiten de sfeer van direct materieel belang of individueele bevrediging van
nooddruft.”216
Uiteindelijk beschrijft hij spel aldus:
“Naar den vorm beschouwd kan men dus, samenvattende, het spel noemen een vrije handeling, die als ‘niet gemeend’ en buiten het gewone leven
staande bewust is, die niettemin den speler geheel in beslag kan nemen,
waaraan geen direct materieel belang verbonden is, of nut verworven wordt
(cursivering PP), die zich binnen een opzettelijk bepaalde tijd en ruimte
voltrekt, die naar bepaalde regels ordelijk verloopt, en gemeenschapsverbanden in het leven roept, die zich gaarne met geheim omringen of door
vermomming als anders dan de gewone wereld accentueeren.”217
Daarna gaat hij uitgebreid in op de relatie van spel en cultus en komt tot de
slotsom dat we cultus of ritueel tot de categorie van het spel mogen rekenen.
Trapsgewijs schetst hij de lijn van een spelend kind tot de cultushandeling van
de offerpriester218 met als conclusie dat er een “innig verband tussen cultus en
spel”219 bestaat.
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Ik kan deze visie op ritueel als nutteloze handeling nu nog op tal van manieren
uitwerken. De actualiteit ervan is voor mij aantoonbaar. Juist door die nutteloosheid is ritueel aantrekkelijk, is het een oase, een vrijplaats van anders-zijn. Hier
ligt het succes van de Camino, de oude pelgrimsweg naar Santiago de Compostela.
Een ruimte waar men loskomt van de ratrace van het dagdagelijkse leven. Het verklaart ook waarom ritueel onder druk staat. Immers in een samenleving waar veel
bepaald wordt door calculatie, opbrengst, efficiency, functie en instrumentaliteit is
nutteloos en belangeloos handelen verdacht en ongepast. Het verklaart ook dat we
pogingen zien om ritueel toch maar een functie en doel te geven. De palmtakjes
worden op Palmzondag aan bejaarden en zieken gebracht, de Camino wordt een
sponsorloop220, ritueel wordt als therapie bij rouw en traumabehandeling ingezet.
Eerder signaleerde ik het verdwijnen van het kerkgebouw uit de moderne stad.
Achtergrond van die afwezigheid is de bijzondere aard van de rituele ruimte, die
onttrekt zich eveneens aan wetten van nut en economische waardestelling, daarvoor is de Vinex-grond te duur. Ik verwijs nogmaals naar het terpkerkje bij Leidschenveen (Den Haag). Aan de rand van die kerkloze Vinex-wijk is toch een kerkje
verrezen.221 Het is een soort folly, een anti-kerk zoals gezegd, nutteloos maar wel
present, en het geeft ook goed de relatie van spel, ritueel en kunst aan. Die esthetische dimensie wordt ook door Huizinga voortdurend benadrukt.222

7.2. Ritueel als coping
Daartegenover staat diametraal (?) een andere visie op aard en wezen van ritueel.
Daar wordt als bestemming van elk ritueel juist de werking, de helende en bezwerende werking van ritueel handelen gezien. Uiteindelijk is elk ritueel gericht
op coping, op heil en heling, op het uitbannen van het kwaad.
In mijn rede vandaag kwam dit perspectief al enkele malen expliciet naar voren,
bij de gemmen, bij de graffiti in Dura Europos, bij de relieken in oude en nieuwe
vormen. Steeds is er die basale apotropaïsche en profylactische bestemming en
functie. Bedevaart en pelgrimage zijn uiteraard treffende exponenten van ritueel
als coping-strategie.223
Mijn getuige-deskundige hier haalde ik al eerder aan: Martin Stringer, die in zijn
werk voortdurend op zoek is naar ‘situational belief’, naar intieme relaties ‘with
the non-empirical other’ vanuit de behoefte om pragmatisch het hoofd te bieden
aan dagelijkse problemen.224
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In kerkelijke kringen mag ik graag dit perspectief voorhouden ten aanzien van
de sacramenten die grotendeels bestaan bij de gratie van de behoefte aan helende
riten op de levensas. De doop is een beschermingsrite waarmee heil wordt afgesmeekt voor het kind. De Eerste Communie, die doorgaans de laatste is, is een
volwassenwordingsrite waarmee de nieuwe levensfase wordt ingeluid (een nieuwe grote fiets, een horloge, een mobieltje). Moge het kind heil en zegen vinden
en gespaard blijven van onheil! Het huwelijk is een verbintenisrite waar eveneens
geluk en heil wordt afgesmeekt, terwijl we weten dat 1 op 3 al dan niet in een
vechtscheiding uiteengaat. En van alle levensriten zijn de dodenriten het diepst
geworteld, de dood daagt ons misschien wel het meest uit tot ritueel handelen.225
Maar ook buiten de levensas is ritueel als coping overal om ons heen: in de stille
tochten die ons moeten helpen om de onverdiende en onverwachte dood in ons
publiek domein ‘een plek te geven’, de populaire evensongs226 , de kerstvieringen,
Matthäus Passionen (al dan niet in meezing-versies), The Passion227, globaliserend rampritueel228, slachtofferritueel229….. zijn het uiteindelijk niet alle exorcismen en incantaties?

7.3. Vragen
Zie hier dus een paradox. De vraag is nu hoe schijnbaar deze tegenstelling is.
Is er sprake van een onoverbrugbare kloof, is het werkelijk een ‘trap’, of zijn er
wegen ‘to bridge the gap’? Sluiten ‘onbestemd’ en ‘bestemd’ ritueel elkaar uit?
Of kunnen we ze zien als perspectieven, als benaderingen en kunnen we ook
hier met ons concept herbestemming een uitweg vinden? Liggen beide visies
op aard en wezen van ritueel misschien juist in elkaars verlengde, zijn het twee
kanten van eenzelfde munt? Kan ritueel zo’n krachtig coping-instrument zijn
juist vanwege die nutteloosheid en belangeloosheid? En andersom: lichten die
belangeloosheid en nutteloosheid juist op vanwege die coping-dimensie als ultieme overgave aan ‘the non-empirical other’? De sleutel zou dan liggen in een
dubbelbestemming, in een soort van simultaneum230 ….

7.4. Flow, ambivalenties en gelaagdheid
De zojuist beschreven paradox en de vragen die ik erbij stelde, geven nog aanleiding tot een laatste overweging. Het gebruik van herbestemming en recasting
in het verband van rituele dynamiek heeft, zoals we zagen, voordelen, maar ook
nadelen. Een groot nadeel moet nog apart genoemd worden, namelijk dat het
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-zeker in het enkelvoud- eenduidig en statisch is. Het gaat om één bestemming,
één doel, één plek waar het heen gaat, de route van de TomTom komt uit bij één
finish-vlaggetje. Maar een van de kenmerken van de actuele netwerkcultuur is
juist dat er niet één bestemming is, dat er sprake is van een flow aan wisselende
bestemmingen, dat er sprake is van een complex samenspel van paradoxen en
ambivalenties, van meervoudigheid en gelaagdheid. Dat inzicht sluit vervolgens
weer naadloos aan op een kerngegeven van ritueel zelf. Ritueel bestaat bij de
gratie van ambivalenties, dat maakt rituelen zowel aantrekkelijk en fascinerend
als weerbarstig en ongrijpbaar.
Ik moet mijzelf in dit verband beslist corrigeren. Vroeger sprak ik wel van de
noodzaak om bij ‘goed’ ritueel handelen een evenwicht te vinden tussen die rituele ambivalenties.231 Rituele competentie, zo redeneerde ik, heeft te maken met
balans. Maar die ambitie is niet op zijn plaats. Als we al moralistisch willen zijn
ten aanzien van ritueel handelen, dan is er de ambitie om om te gaan met en
recht te doen aan die ambivalenties, waarbij ik denk aan traditie en vernieuwing,
afstand scheppend en emotie-oproepend, warm en koud, individu en gemeenschap, privaat en publiek, groot en klein, ideaal en werkelijkheid, slagen en falen,
symbolisch en diabolisch.
Mijn punt is nu dat ambivalenties zowel tot het wezen van ritueel horen als bij de
actuele samenleving en cultuur. Het is niet zozeer zaak balans en evenwicht te
vinden, als wel er mee te leven.
Conclusie kan nu zijn dat rituele herbestemming, zeker in de vorm van recasting,
op zijn minst als meervoud moet klinken: herbestemmingen.
Meerdere bestemmingen dus. Die reikte ik u vanmiddag aan. De Jumbo in Helmond, DePetrus in Vught. Aanbevolen! Het mooie kastaltaar in Laren, gaat het
zien! Voor de Barca Nostra in Venetië bent u waarschijnlijk net te laat, over drie
weken sluit de Biënnale. Maar ik heb een alternatief dichtbij. In Amsterdam bij
het Centraal Station is er Rederij Lampedusa met twee authentieke vluchtelingenboten voor ‘alternatieve tours en cruises in en rond de hoofdstad.’232 Het is
een initiatief van kunstenaar Teun Castelein, hij haalde echte Lampedusa-boten
als relieken naar ons land, maar zat toen met veel vragen. Welk spel speel je
ermee? Maak je er decorstukken van met figuranten die een rol spelen? Het
werd een project waar authenticiteit, ervaring en solidariteit sleutelwoorden zijn.
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Centraal staat het oproepen van de ervaringen van vluchtelingen. Er zijn ‘echte’
boten en een ‘echte’ kapitein-vluchteling en ‘echte’ gids-vluchteling. De rederij
bezit twee boten, een sloepje Hedir opgepikt op 29 augustus 2014 voor de Siciliaanse kust en het iets grotere Egyptische schip Alhadj Djumaa, 25 juli 2013
vertrokken naar Lampedusa. Die ervaring oproepen via een reliek werkt. Neem
enkel dit. De Hedir vervoerde 70 migranten, de Djumaa 282: over meervoud van
bestemming gesproken…

Afb. 11: Screenshot www.rederijlampedusa.nl (augustus 2019)

80 Rituele herbestemming als Recasting

81 Rituele herbestemming als Recasting

Eindnoten
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1

Keynote ‘Recasting ritual. Ritual dynamics beyond inculturation and syncretism. A Ritual Stu-

dies perspective’, colloquium Doktoratsprogramm Synkretismus und Inkulturation/Syncrétisme
et inculturation, Université de Fribourg 5-6 April 2019. Een publicatie vanuit dit colloquium is
in voorbereiding en zal in 2020 verschijnen in de serie Praktische Theologie im Dialog/Théologie
pratique en dialogue (Basel) onder redactie van L. Salvatore en F.-X. Amherdt.
2

Deze schatting komt van Frank Strolenberg, de programmaleider van het nationale programma

Toekomst Religieus Erfgoed (opgetekend in Amersfoort, 20 febr. 2019). Cijfers voor te verwachten
kerksluitingen blijken moeilijk te geven; ook een recent groot onderzoeksproject naar herbestemming van Nederlandse kerken door dagblad Trouw houdt een grote slag om de arm: “.. de komende
jaren zullen nog honderden of zelfs duizenden kerkgebouwen leeg komen te staan” ( https://www.
trouw.nl/religie-filosofie/een-op-de-vijf-nederlandse-kerken-is-geen-kerk-meer~b033cc0f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F (gezien juni 2019)). Zie voor ander cijfermateriaal: P. Post: ‘De
actuele positie van kerkgebouwen in Nederland. Het perspectief van ‘open sacraliteit’ nader verkend’,
in Jaarboek voor liturgieonderzoek/Yearbook for Ritual and Liturgical Studies 32 (2016) 143-166; Idem:
‘Die aktuelle Lage der Kirchenbauten in den Niederlanden: Die Perspektive der ‘offenen Sakralität’,
in A. Gerhards & K. de Wildt (eds.): Wandel und Wertschätzung. Synergien für die Zukunft von Kirchenräumen (Bild – Raum – Feier. Studien zu Kirche und Kunst) (Regensburg 2017) 137-154.
3

De Jumbo in Helmond figureert prominent in de Zwitserse documentaire film van NZZ Format

‘Entweite Kirchen: vom Gotteshaus zum Konsumtempel’, vgl. https://shop.nzz.ch/filme/gesellschaft/7789/entweihte-kirchen-vom-gotteshaus-zum-konsumtempel (gezien mei 2019).
4

Vgl. H. Smeets: ‘Een uiterst belangrijk experiment’. De geschiedenis van de Petrus (Vught 2018),

vgl. De Kerk van Morgen. Multifunctionele en monofunctionele kerkgebouwen in Nederland (Alkmaar:
Architectuur Informatiecentrum Alkmaar, 2018); B. Linskens & A. de Groot (samenstelling/redactie): Tussentijds en daarna, Jaarboek VBMK 2013-2014 (Amersfoort 2015).
5

De kast behoort tot de collectie van het Goois Museum in Hilversum, maar keerde in 2015 terug

in de gemeente Laren en prijkt nu als ‘Larens erfgoed’ in de ingangshal van het gemeentehuis in
Laren (Eemnesserweg). In kringen van de lokale historische kring noemt men wel een datering
rond 1830 (vgl. https://www.bussumsnieuws.nl/reader/129131/69574/uniek-kastaltaar-krijgt-plekin-raadhuis-laren-historische-kring-laren-al-vijf-jaar-bezig-met-dit-project gezien juni 2019). Vgl.
P. Post: Space for liturgy between dynamic ideal and static reality (Netherlands Studies in Ritual and
Liturgy 1) (Groningen/Tilburg 2003) af b. 26 p. 35; Idem: ‘Boekjes, microfoons, banken. Over dingen, ritueel en ruimte,’ in A.L. Molendijk (ed.): Materieel christendom. Religie en materiële cultuur
in West-Europa. (Hilversum 2003) 167-191, hier 186.
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Zie ons Excurs IV. Zie voor een foto: https://www.designboom.com/art/christoph-buchel-barca-

6

nostra-boat-venice-art-biennale-05-09-2019/ (gezien juni 2019).
7

P. Post: ‘Le génie anguipède alectro-céphale: une divinité magique solaire. Une analyse des pier-

res dites Abraxas-gemmes’, in Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 41 (1979) 173-210.
8

P. Post, J. Pieper & R. Nauta: ‘Om de parochie: het inculturerende perspectief van rituele margi-

naliteit. Verkenning van een onderzoeksperspectief’, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 14 (1998)
113-140; P. Post & L. Leijssen: ‘Huwelijksliturgie: inculturatie van een levensfeest’, in R. Burggraeve et al. (eds.): Levensrituelen. Het huwelijk (KADOC-Studies 24) (Leuven 2000) 179-196; P. Post:
‘Space for liturgy. Current perspectives for liturgical inculturation’, in Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 18 (2002) 45-59; Idem: ‘Church architecture and liturgy: current perspectives for liturgical
inculturation’, in N. Schreurs & V. Plastow (eds.): Juxtaposing contexts. Doing contextual theology in
South Africa and in the Netherlands (Pietermaritzburg 2003) 162-187; Idem: ‘Panorama of current
ritual-liturgical inculturation and participation in The Netherlands: sketch and perspective’, in
Questions liturgiques/Studies in Liturgy 85,1-2 (2004) 30-67.
9

Zie voor een literatuuropgave van deze ‘usual suspects’: P. Post: encyclopedie artikel: ‘Ritual Stu-

dies’, in Oxford Research Encyclopedia of Religion, Oxford UP (New York/Oxford Sept. 2015): DOI:
10.1093/acrefore/9780199340378.013.21 URL: http://religion.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199340378.001.0001/acrefore-9780199340378-e-21 en de bibliografie in Grimes: The craft
of Ritual Studies (Oxford 2014).
10

J. Kreinath, J. Snoek & M. Stausberg (eds.): Theorizing rituals: Vol. I: Issues, Topics, approaches,

concepts (Leiden 2009); Theorizing rituals: Vol. II: Annotated bibliography of ritual theory, 1966-2005
(Leiden 2009). Zowel inculturatie als syncretisme ontbreken in de indexen en appendices met
themata, issues en topics in beide delen. Daarentegen is dynamics een prominent trefwoord.
11

B. Kranemann & P. Post (eds.): Die modernen ‘Ritual Studies’ als Herausforderung für die Liturgiewis-

senschaft/Modern Ritual Studies as a challenge for liturgical studies (Liturgia condenda 20) (Leuven etc.
2009); P. Post, L. van Tongeren, M. Barnard, G. Rouwhorst (eds.): Patterns and persons. A historiography of liturgical studies in the Netherlands in the twentieth century (Liturgia condenda 25) (Leuven
etc. 2010); P. Post & L. van Tongeren (eds.): Voorbij de liturgiewetenschap: over het profiel van liturgische
en rituele studies (Netherlands Studies in Ritual and Liturgy 12) (Groningen/Tilburg 2011).
12

https://www.pthu.nl/irilis/ (gezien april 2019).
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13

Begonnen vanuit Amsterdam (P. den Boer et al.) als het project Dutch Conceptual History ont-

stond Contributions to the history of concepts als tijdschrift (Oxford 2005ss). Vgl. I. Hampsher, K.
Tilmans & F. van Vree (eds.): History of concepts: comparative perspectives (Amsterdam 1998).
14

A.L. Molendijk: ‘The notion of the ‘sacred’,’ in P. Post & A.L. Molendijk (eds.): Holy Ground: Rein-

venting ritual space in modern Western culture (Liturgia condenda 24) (Leuven etc. 2010) 55-89.
15

E. Hobsbawm & T. Ranger (eds.): The invention of tradition (Cambridge 1983).

16

M. Stringer: Contemporary Western ethnography and the definition of religion (London/New York 2008).

17

J. Assmann: Das kulturelle Gedächtnis (München 1992); A. Assmann: Cultural memory and Wes-

tern civilization (Cambridge 2011).
18

J. Assmann: The invention of religion (Princeton 2018).

19

Ph. Buc: The dangers of ritual. Between early medieval texts and social scientific theory (Princeton

2009). Zie ook: B. Boudewijnse, ‘The conceptualization of ritual: A history of its problematic
aspects’, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 11 (1995) 31-56.
20

Zie Post: ‘Ritual Studies’, in Oxford Research Encyclopedia of Religion.

21

Grimes was In Nijmegen hoogleraar Ritual Studies van 2005 tot 2010.

22

Zie https://www.pthu.nl/irilis/Publications/ (gezien maart 2019).

23

Barnard, Cilliers & Wepener: Worship in the Network Society. Met als ondertitel Liturgical ritual

studies. Deel I verkent ‘liturgical ritual’.
24

R. Uro, J. Day, R. DeMaris & R. Roitto (eds.): The Oxford Handbook of early Christian ritual (Ox-

ford 2018) opgezet vanuit het Finse (Helsinki) project ‘Ritual and the emergence of early Christian
religion’ (REECR).
25

Vgl. R. Uro: ‘Introduction: Ritual in the study of early Christianity’, in Uro, Day, DeMaris &

Roitto (eds.): The Oxford Handbook of early Christian ritual, 3-17, hier m.n. 10.
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26

In kort bestek zie het overzicht in: P. Post: De Romeinse Katakomben in Valkenburg. Het verhaal

van een unieke kopie (Nijmegen 2010) 60ss., hier m.n. 62s.
27
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