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STEUJNGEN

1.

Rituelen bestaan voora! dankzij bet feit dat de meest voor de band liggende reactie op een
verstoring van de horneostase een handeling is.

2.

De pelgrimage is een universele rituele vorm die kan worden bekleed met een grore varieteit
aan betekenissen. De vraag of, en zo ja hoe, her mogelijk is de pelgrimage te bekleden met
een christelijke betekenis, is in twintig eeuwen christendom van zeer uiteenlopende
antwoorden voorzien.

3.

Het concept 'volksreligiositeit' is een combinatie van bet vroegchristelijke paulinische dedain
voor degenen die 'zwak in de leer' werden bevonden en het achttiende-eeuwse theologische
dedain voor degenen die 'on Verlicht' werden bevonden. Oat in de eenentwintigste eeuw
zelfs de meest Verlichte gees ten in groten getale pelgrimeren is dan ook een theologisch
relevant verschijnsel dat vraagr om een theologische positiebepaling.

4.

De geneeskunde is inrussen zover voongeschreden
pelgrimage kan sruren.

5.

Het grote enthousiasme voor het rituele element 'lopen' in de West-Europese samenleving
kan worden geInterpreteerd als een bememing van her 'rituele proces' en als de kiem van
'religie in wording'. Of die 'religie in wording' aansluiting zal vinden bij de christelijke traditie
is vooral afhankelijk van het vermogen van de theologen om te zien Waf gerade so und nicht
anders sich als Oifonbahmnggibt (Karl Rahner).

6.

Verschillende vormen van acute stress kunnen het welbevinden bevorderen, chronische
stress daarentegen is schadelijk. Oat laatste is echter niet aileen een bijverschijnsel van de
modeme maatschappij: de mens is van nature chronisch gestresst.

7.

De lifo sciences zijn niet van de farmaceutische industrie en de theologie is niet van de kerken.
De 'praktijk' van zowel de theologie als de lifo sciences is: het leven.

8.

Laboratoriumratten verdienen een plaats op de heiligenkalender. De wonderen die na hun
dood werden opgetekend in de wetenschappelijke literaruur zijn ontelbaar.

9.

Veronica was de eerste vrouwelijke fotograaf die patticiperend theologisch onderzoek deed.

10.

Door de klimaatverandering

dat ze patienten voor genezing op

wordt het najaar steeds zachter. Oat is gunstig voor laatbloeiers.
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WOORD VOORAF

Tijdens het symposium 'De weg der wonderen', dat op 27 mei 2000 werd
gehouden in Museum Catharijneconvent
in Utrecht, vertelde Herman Vuijsje
over de ervaringen die hij in 1989 opdeed toen hij als 'pelgrim zonder God' te
voet onderweg was van Santiago de Compostela naar Amsterdam. Ik was op
dat moment in de eindfase van mijn studie liturgiewetenschap
aan de
Theologische Faculteit van de Universiteit van Tilburg en hevig getnteresseerd
in het fenomeen pelgrimage. In de jaren 1994 - 1999 had ik talrijke Europese
heiligdommen bezocht en participerend onderzaek verricht onder Nederlandse
pelgrims in Kevelaer, Lourdes en Medjugorje.
Vooral twee opmerkingen van Vuijsje wekten mijn belangstelling: Misscbien is
eenpelgrimstocht beden ten dage dus eenprima anti-depressivum, en Het zou me niet

verbazen als deze werking van depelgrimstocht als anti-depressivum ook in de Midde/eeuwen
al gold. Vuijsje maakte deze opmerkingen in verband met het effect dat het
langdurig lopen had op zijn gemoedstoestand.
Op dat moment viel bij mij het
kwartje dat uiteindelijk heeft geleid tot deze dissertatie. Het fenomeen
'pelgrimage als antidepressivum'
combineerde mijn eerste interesse - de
pelgrimage - met mijn tweede - de neurowetenschap.
Het waren die twee
zinnen die een denk- en studieproces op gang brachten dat leidde tot een
promotieonderzoek
dat in oktober 2003 officieel van start ging. Mijn dank gaat
dus uit naar Herman Vuijsje, die zonder het te weten met zijn originele ideeen
een belangrijk aandeel heeft gehad in het ontstaan van deze dissertatie.
De weg die ik heb afgelegd tussen de start van het project in oktober 2003
en de goedkeuring van het manuscript in oktober 2006 was spannend en in vele
opzichten leerzaam. Ik begaf mij op weg in een interdisciplinair niemandsland
dat ook voor rnijn promotores - Paul Post, Herman Kolk en Jacques Janssen geen vertrouwd terrein was. Zij hebben mij de volledige vrijheid gegeven om
zelf met vallen en opstaan uit te vinden hoe ik dat avontuur tot een goed einde
kon brengen, geholpen en geadviseerd waar dat nodig was, en het uiteindelijke
resultaat ruimhartig ondersteund.
Officieel buitenpromovendus
van de Universiteit van Tilburg, werd ik in de
praktijk een 'binnenpromovendus'
van het Heyendaal Instituut in Nijmegen.
De collegae van het Heyendaal Instituut hebben dan ook een niet geringe
invloed gehad op het verloop van het onderzoek en het uiteindelijke resultaat.
Zij hebben vanuit hun respectievelijke vakgebieden kritisch commentaar
geleverd en nieuwe kennisgebieden voor mij geopend. En samen met hen heb
ik mogen nadenken en discussieren over het vraagstuk van de
interdisciplinariteit
dat ons allemaal zo na aan het hart ligt. Erik Borgman, Ria

van den Brandt, Luca Consoli, Marc De Kesel, Stephan van Erp, Debby
Gerritsen, Hermann Haring, Laurens ten Kate, Palmyre Oomen, Rob Plum en
Arno Wouters hebben ailen, bewust of onbewust, hun sternpel gedrukt op deze
studie. Zonder hen was het een heel ander proefschrift geworden. Dat deze drie
jaar van heel hard werken in mijn geheugen staat gegrift als vooral een periode
van heel veel plezier en vriendschap, is aan hen te danken.
Op wat meer afstand stonden de medewerkers en de promovendi van her
Liturgisch Instituut in Tilburg en de andere promovendi liturgiewetenschap
in
den lande. We zagen elkaar niet vaak, maar ik heb warme herinneringen aan de
bijeenkomsten in verschillende samenstellingen waarbij we elkaar troffen.
In de aanloopfase hebben Anneke en Thijs van der Haar, met respectievelijk
hun kennis van de menselijke fysiologie en ervaring met het pelgrimeren te
voet, aangegeven dat ik op de goede weg zat. En in de slotfase heeft Gian
Ackermans een helpende hand geboden bij het vinden van de juiste edities van
de geschriften van de kerkvaders, en heeft Bart Eilenbroek het
neurofarmacologische
gedeelte nog eens onder de loep genomen. Ook hen
ailen ben ik veel dank verschuldigd.
In een verder verleden, maar daarom niet minder belangrijk, hebben de
docenten en medestudenten van Windesheim een belangrijk aandeel gehad in
het ontstaan van mijn passie voor de theologie.
Bij de voorbereiding van het participerende onderzoek onder Nederlandse
pelgrims in Kevelaer, Lourdes en Medjugorje, dat, hoewel niet expliciet aan de
orde in deze studie, wei het fundament ervan vormt, heb ik veel gehad aan de
hulp van Casper Staal en Marc Wingens. Ik heb financiele steun ontvangen van
de Stichting Vobis, en orgarusatorische hulp van vele broederschappen
en
bedevaartorganisaties.
De meeste dank ben ik echter verschuldigd aan de duizenden pelgrims die ik
heb ontmoet en zonder wie ik nu nog steeds niets had geweten over de
pelgrimage. Zij kunnen hier niet ailemaal bij name worden genoemd, maar zij
hebben rnij zonder uitzondering gastvrij opgenomen in hun midden, mij van
alles geleerd over geloven en leven, en wat het betekent een pelgrim te zijn.
Tenslotte: Wikipedia zegt over paranimfen: In de oudheid, toen academische

disputen bij eenpromotie nog lvel eens hoog wilden oplaaien en de gemoederen danig verhit
konden raken, dienden paranimfen als Iyjeiijke bescbermers. Het u/as zeer verstandig omje
als promo vendus te laten begeleiden door een tueeta! potige kerels. Jan en Eric, paranimfen
van mijn leven: dank aan jullie.
Doetinchem,

Hervormingsdag
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AAN HUN VRUCHTEN ZUL JE HEN HERKENNEN
INLEIDING

Credo in unum deio» [... jfactorem caeii et terrae, ,iribi/illm omniio» et invisibililll7ll•
Er is maar fen uniiersro», dus ik sensacb: dat er ook maar fin !}.rteern achterzjf-,

1. ZWEVEN
Decennia was ik niet in een kerk geweest. Het kwarn er nier meer van, Er moest een
begrafenis aan te pas komen om mij het godshuis weer te Iaten betreden. Gelukkig
is de katholieke God vergevensgezind,
Ben gelijk ter communie gegaan. Terwijl de
hostie zich in mijn mond vermengde met speeksel, kwarn er een storrvloed van
herinneringen los. Beelden uit mijn jeugd: witte kniekousen, lakschoentjes,
terlenka
pantalonnetje,
rozenkrans
in lederen eruitje. Lange tijd hadden
deze dingen
vastgezeten
aan de randen van het geheugen. Behalve dat ze een nostalgische
terugblik boden, plaatsten zij mijn lichaam en mijn leven voor een ogenblik in de
brede context van het universurn. Reeds bij binnenkomst
was me die typische lucht
van wierook en kaarsvet opgevailen. Die geur liet me allichtelijk zweven. De hostie
maakte het af. De hostie ontleent zijn stijgkracht aan de zegeningen die er tijdens de
consecratie over worden uitgesproken. Is dat gebeurd, dan wordr de stijgkracht niet
meer beinvloed door de massa waarmee de hostie wordt omgeven. Hierop berust
zijn stijgende werking op de gelovige. Heeft men de hostie ingenomen
en
doorgeslikt,
dan wordt men in zijn geheel onttrokken
aan de zwaartekracht.
Eenmaal in vogelvlucht,
krijgt men een ander perspectief
op het bestaan, de
wording van de wereld, het heelal en aile andere zaken waar wij niets van begrijpen,
maar die ons blijven fascineren. Ik zou het opstijgen met behulp van de hostie
willen vergelijken met het geprikkeld raken door kunst of literatuur. Je kijkt naar het
bestaan
door
de briJ van de verbeelding.
Los van het ik, los van de
overlevingsprogrammaruur.
Even iets anders. 'Rook stijgt op', luidde de redenering
van de gebroeders
fontgolfier. 'Dus als je de rook weet te vangen in een ballon,
dan stijgt die'. Zo geschiedde. In 1795 steeg een ballon op. Eronder hing een kooi
waarin een geit en een kip zaten. Onder de ballon brandde een vuurrje van stro om
zoveel mogelijk rook te produceren. Nu weten we inmiddels dat de ballon niet stijgt
door de rook maar door de hitte van het vuurtje. De ballon van Montgolfier steeg
op met behulp van de verkeerde redenering. Maar het gebeurde ontegenzeggelijk.
De vraag is of er wei zoiets bestaat als een juiste redenering.
Onder elke juiste
redenering
schuilt een meer verfijnde redenering.
Niet lang nadat we erachter
kwamen dat het de hitte was die de ballon deed stijgen, werd duidelijk dat de
Geloofsbelijdenis van Nicea
Robben Dijkgraaf, hoogleraar
Zomergasten op 7 augustus 2005.
I
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mathernarische

fysica, in her VPRO

televisieprogramma

HEILlGE

KRACHT WORDT DOOR BEWEGING

LOSG EMAAKT

opwaanse kracht werd veroorzaakt door moleculaire beweging. Aan de onderkant
bot sen er meer moleculen tegen de ballon dan aan de bovenkant. Daarom stijgt de
ballon. Onder die laatsre redenering schuilen vast tientallen betere redeneringen.
Die kennen we niet, daarom laten we heteluehtballonnen voorlopig opstijgen met
de verkeerde redenering. De verschijnselen geven ons de indruk dat wi] ze kunnen
begrijpen. Oat is erg aardig van de verschijnselen, maar tegelijk dam van ons dat wi]
erin trappen. og dommer zou het zijn er niet in te trappen.
Dit sehreef kunstenaar en natuurkundige Theo Jansen op 1 februari 2003 in
de Volkskrant. Theo Jansen onderscheidt twee gebieden waarop dingen kunnen
'werken', Religie en kunst enerzijds en wetenschap anderzijds. In de beperkte
ruimte die de columnist is gegeven, brengt hij religie, kunst en wetenschap
samen onder het kopje 'zweven'. Door mid del van wetenschap, religie en kunst
doet de mens verwoede pogingen om structurele, algemeen geldige antwoorden
te genereren op de vragen die de menselijke conditie met zich meebrengt, om
zich te bevrijden van zijn 'zwaarte' en een 'zwevend wezen' te zijn. Al die
pogingen mislukken meestal, maar een enkele keer stijgen we daadwerkelijk op,
omdat we toevallig or iets zijn gestuit dat blijkt te 'werken'. Weliswaar in de
meeste gevallen niet zoals wij denken dat het werkt, maar niettemin: het werkt.
Wanneer we iets ontdekken dat 'werkt' mogen we voorzichtig hop en dat we
op een stukje werkelijkheid zijn gestuit, of, in religieuze termen, dat ons iets
geopenbaard wordr-, De redeneringen die we daarbij bedenken, of die nu van
wetenschappelijke
of van religieuze aard zijn, doen in feite niet ter zake. Zowel
de religieuze als de wetenschappelijke
ballon stijgt ook wel op met de
'verkeerde' redenering. De religieuze en wetenschappelijke
redeneringen
zijn
alleen maar de lijm waarmee we de brokstukjes kennis van werkelijkheid tot een
min of meer krakkemikkig model van de hele werkelijkheid, een wereldbeeld,
aaneensmeden.
Dat 'wereldbeeld' is, na de 'kennis' en de 'redeneringen',
het
derde aspect van dit complex: de redeneringen zouden niet nodig zijn wanneer
we met de brokjes kennis van de werkelijkheid alleen tevreden zouden zijn. Er
is kennelijk behoefte aan een 'kloppend geheel', dat verder gaat dan de actuele
kennis van de werkelijkheid. En, gezien de uitspraak van een vooraanstaand
Nederlands natuurkundige, op de achtergrond speelt de verwachting van, en de
hoop op, een definitieve kennis, de kennis van 'alles', mee",
Waarmee niet gezegd wil zijn dar dit de enige wcg tot kcnnis "an de werkelijkheid is.
Robbert Dijkgraaf in het VPRO telcvisieptogramma Zomcrgasten over zijn werk als
mathematisch fysicus. E,. is maar fin nniierss)». Dus ik tenuacht ook dat er maar len !}.r/eelllachier Zit. Ik
denk dat ik
r "elen mel mlj bebben tocb ren soon gel'ofl deit er ook een systeem acbterzjt. Dat er een rerbaal te
tertellen l'alt. , , Ell dal er misscbien IlIeIeen laa/sle plaalje it! defilm is. U7aar een soor! ... de grond Illaarop
di! hele Iler/Jaa/is opgeboUUJd.Dezc uitspraken behoren zonder meer tot her gebied van de metaf)·siea
en niet tot dat van de f)'sica. Dat de wcrkclijkhcid een en kenbaar is kan niet wetenschappelijk
aangetoond worden. Nict iedcre ,-vetensehapper houdt er zo'n expliciete metaf)'sica op na als
Dijkgraaf. ehter: icder 'H[cnsehapsgebied heeft zijn eigen impliciete metaf)'siea, zijn eigen
3
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Iotusseo stijgt de balloo op, begeleid en 'verklaard'
door de verkeerde
wetenschappelijke
of religieuze redeoering. Of begeleid en 'verklaard' door
strijdige religieuze eo wetenschappeLijke redeneringen.
En daar beginnen de
problemeo.
Want de lijm van onze redeneringen
houdt nooit lang, en we
houden onze redeneringen zo graag voor kennis van de werkelijkheid.
Ook het omgekeerde komt voor: onze redeneringen hebben uitgemaakt dat
iets niet kan werken, Her Lijkt misschien te werken, maar dat is een 'illusie'
(wanneer de redeneriog wetenschappelijk
van aard is), of 'bijgeloof (wanneer
de redenering religieus van aard is). Maar het lev en is sterker dan de leer en wat
'werkt', dat 'werkt', geheel onafhankelijk
van iedere redenering
die eraan
verbonden wordt>,
Als er ooit een balloo is opgestegen eo in de lucht gebleveo, dan is het wei
die van de pelgrimage. Oat is ook in ooze ontkerkelijkte
samenleving niet
aoders. Eo als er ooit verschilleode 'redeneriogeo'
(zowel weteoschappelijke
als
religieuze) zijn ontwikkeld bij een eo hetzelfde fenorneen, dao is het eveneens
de pelgrimage. Maar de reformatoren,
en in de achttiende
eeuw ook de
katholieke theologeo, besloten dat die ballon een belediging voor hun zuivere
redeneringen vormde eo uit de lucht geschoteo moest worden: het is slechts
'volksreligiositeit',
eeo inferieur soort christendom.
Oat staodpunt wordt ook
volgehouden
nu de kerken leegstromen eo de bedevaartplaatseo
jaar na jaar
meer bezoekers verwelkomen.
Op de weg naar Santiago de Compos tela in
Spanje is het intussen weer zo druk als in de middeleeuweo
eo in Lourdes
komen, volgeos de opgave van de heiligdommen
zelf, jaarlijks 6 rniljoen
pelgrims6, maar theologische reflectie op dar feoomeen blijft achter",
De grote populariteit eo bestendigheid van het ritueel van de pelgrimage
hebben echter intussen wei eeo aantal socia!e wetenschappers
gei'nspireerd tot
nader
onderzoek
van het
fenomeen,
en tal van
nieuwe
sociaa!wetenschappelijke
theorieen
hebbeo inrussen het licht gezien. De sociale
wetenschappers
ontdekten dat her ritueel in alle grote godsdiensten voorkomt
en dat het ook in een seculiere context overa! is waar te nemen. De christelijke
'redeneringen', zijn leer van her gcheel die de achtergrond vormt van die spccifieke discipline. Zie
in dit verband ook: BROCK~LIN,J.
(ed.): lPlJa/ ~V'eBelielle But Cannot Prove. Science in tbe age of certainty
(New York 2006). Tn dit boek sprekcn vooraanstaande wetcnschappers zich uit over hypotheses
waarvan ze vast geloven dar ze waar zijn, zonder dat op wetenschappelijke wijze te kunnen
aantonen.

s Mat. 7,20: Zo kuntren jllilie ben des aan him "17IclJtenhereennen. Deze en aile volgende Bijbelcitaten
zijn, tenzij andcrs vermeld, onrleend aan de Nieuwe Bijbel Vertaling.
(, bttp:/ /w,vw.lourdes-france.com/.
Dezc telling is waarschijnlijk aan de boge kant. Zie: POST, P.:
Das akruelle Panorama rituell-lirurgischer Tnkulturation und Partizipation in den Niederlanden,
in: M. KLOCKE! 'ER & R. KR..I"ir;~L\NN:
Got/esdienst in ZeitgenossensclJajt. Positionsbesti1l111111ngen
40 Jahre
nacb der Litllrgiekonstitution des Zweiten r /atikaniscben KonZ}'/s (Fribourg 2006) 235 noot 26.
- Zie voor een van de zeldzame pogingcn tot een nieuwe aanzet: B.IRTHOLO,\IE\X·, C. & F.
HL:GHE~ (eds.): E.xplorations in a Cbristian Tbeolol!J'of Pi /grimage (Aldershot etc. 2004).
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pelgrimage blijkt niet Op zichzelf te staan maar een versie te zijn van een
universeel menselijk ritueel patroon dat voorkomt in zeer uiteenlopende
(niet
aileen expliciet religieuze) contexten. En over de gehele breedte wordt het
ritueel enthousiast en massaal beoefend.
Zijn de christelijke pelgrimages al een probleem VOOI de theologie sinds de
achttiende
eeuw, aile vorrnen van niet-expliciet
christelijke
en seculiere
pelgrimages lijken helemaal buiten het theologische blikveld te blijven.

2. HET PROBLEEl\l: PELGRJMAGE IN HET CHRlSTE

D011

Een tbeologisebeanomahe

[ ... J onpeut dire que la Bible est, d'une certaine faron, nee despe/erinagesS, aldus Jean
Chelini, Deze uitspraak staat in schril contrast met de moeizame verhouding tot
het fenomeen pelgrimage? zoals jodendom en christendom die door de eeuwen
hebben gehad. Dat de heilige boeken van deze twee tradities zouden zijn
voortgekomen uit een activiteit die in beide tradities als paradoxaal geldt, is niet
vanzelfsprekend.
Pelgrimages naar heilige plaatsen komen in aile grote godsdiensten voor!? en
ze kunnen met enig recht een universeel menselijk verschijnsel
worden
genoemd, maar in jodendom en christendom
vormen ze een anomalie: de
joods-christelijke
godheid is niet gebonden
aan een vaste plaats, hij is
alorntegenwoordig
en altijd in de nabijheid van de gelovige. In het Oude
Testament
is vooral de profetische
traditielijn scherp gekant tegen het
pelgrimeren naar de heilige plaatsen van Israel. Amos zegt: Dit zegt de HEER
tegenIsrael Zoek my en leep Ga niet naar Betel, kom niet in Gilgal, trek niet naar Berseba;
Gilgal gaat in ballingscbap en Betel wordt een plaats van onbeii:', Daarmee
diskwalificeert hij in een zin drie belangrijke heiligdommen van Israel. In het
Nieuwe Testament zegt Jezus tegen de Samaritaanse vrouw: Geloof me, [... J er

komt een t!Jd dat jullie nocb op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden.
[ ... J God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarbeid12. Beide
uitspraken refereren aan dat aspect van de pelgrimage dat in jodendom en
christendom
de meeste weerstand heeft opgeroepen:
de heilige plaats. De
nomadische elernenten in het spreken over de godheid, die de verschillende
8 CHELlN!,]. & H. BR.\NTHOM~!E: LB chemins de Dietl. Histoire des pUennages chretiens des origines ti nos
jours (paris 1982) 24.
9 Voor een bespreking van vcrschillende termen - bedcvaart, pelgrimage enz. - zie: Il.l. noot 5.
10CHELI)JI,J. & H. BR.\NTH()~I~fE: Histoire des pilennages non cbrettens. Entre magiqlle et Jam: Ie chemin
des dieio: (paris 1987).
11Am. 5,4-5.
12 Joh. 4,21-24.
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stammen
meebrachten
naar Israel, bleven
kennelijk
door de eeuwen
gehandhaafd in het geloofsgoed van Israel en werden ook overgenomen door
de eerste christenen: God trekt met zijn vereerders mee; hij is niet gebonden
aan een tempel, een heilige berg, of een anderszins
vastgelegde plaats'>.
Ondanks grote herstructureringen
in maatschappij en theologie (en de bouw
van een tempel) is dit besef van de alomtegenwoordigheid
van de godheid in
het jodendom, en later in het christendom, nooit verloren gegaan.
Maar zoals uit de uitspraken van Amos blijkt: tegelijkertijd bestonden er wel
degelijk heilige plaatsen in Israel, niet aileen die van de Kanaanieten, maar ook
die van Israel zelf. En mensen als Amos, die van mening waren dat dit niet
paste, protesteerden
daar tegen. Dit patroon wordt herhaald in de geschiedenis
van het christendom.
Ook
hier: in kerk
en theologie
wordt
de
alomtegenwoordigheid
van God benadrukt maar tegelijkertijd ontstaan er al in
een vroeg stadium heilige plaatsen+ die druk worden bezocht, waartegen dan
weer wordt geprotesteerd
door lieden die dat beschouwen
als 'geheel en al
onchrisrelijk'.
De pelgrimage is niet het enige ritueel dat in de geschiedenis van de
christelijke
kerken onderhevig
is geweest aan kritiek. Ook over andere
gewoootes en rituelen die de christen en overnamen uit hun joodse en GrieksRomeinse omgeving ontstond al snel onenigheid. AI in de oudste overgeleverde
documenten
van de christelijke traditie, de brieven van Paulus, is openlijk
sprake van conflicten over dergelijk zaken. Door de eeuwen is die strijd
voortgezet
op verschillende
frooten.
Belangrijke
breekpunten
in deze
worsteling waren de Reformatie en het Concilie van Trente, de Verlichting en
de Franse Revolutie, en het Tweede Vaticaans Concilie en de ontkerkelijking
vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw. Er is zo in de christelijke kerken
door de eeuwen een corpus aan ongewenste en 'verboden' rituelen ontstaan, die
in de achttiende eeuw werden samengevoegd onder de term 'volksreligiositeit'.
Ook de pelgrimage hoort sindsdien bij de 'volksreligiositeir'.
Hoe hard er echter ook werd geprotesteerd
door theologen en welke
verboden
en beperkende
maatregelen
ook werden uitgevaardigd
door de
kerken, de christenen bleven pelgrimeren. Zelfs de protestantse dominees van
de zestiende en zeventiende eeuw hadden er hun handen vol aan om hun
gemeenteleden
te weerhouden van deze 'paapse superstitien'. De gevolgen van
de Verlichting waren wat de pelgrimage betreft in de negentiende eeuw alweer
teruggedraaid, en na een korte inzinking in de jaren zestig van de twintigste
eeuw bloeiden de pelgrimages na 1970 ook weer op. Aan het begin van de
eenentwintigste
eeuw is de teruggang in kerkbezoek nog steeds niet tot staan
13 B.\"\RLINK,
H., W. S. DLT\'EKOT & A. GEENSE (red.): Veroulling en Vo/einding. De
toekomstvenvacbting in bet Nieul/le Testament (Kampen 1984) 20.
14 In eerste instantie vooral de graven van de martelaren.
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gekomen, maar de bedevaarrplaarsen
melden, zoals gezegd, jaar na jaar
stijgende bezoekersaanrallen.
Daarnaast
ontstaan
er voorrdurend
nieuwe
bedevaartsoorden,
waarvan een aantal geen enkele kerkelijke binding meer
heeft. Her ritueel van de pelgrimage, dar de vroege christenen overnamen van
de hen omringende culturen en dar door de eeuwen voor onenigheid heeft
gezorgd, heeft niet aileen theologische kritiek en kerkelijke verboden overleefd,
maar blijkr ook in een tijd waarin de kerken in de samenleving een marginale
plaats vervullen, springlevend te zijn,
Theologische reflectie op de pelgrimage beweegt zich sinds de Verlichting
vooral op metaforisch
niveau: de 'innerlijke'
pelgrin1age als beeld voor
geloofsontwikkeling,
de pelgrimagc als beeld voor de menselijke levensweg, het
volk van God als een volk 'onderweg', enzovoort. Dat is overigens niet nieuw,
want al in het Oude Testament
wordt er op metaforische
wijze over de
pelgrimage gesprokenlS. In het pastoraat van de roorns-katholieke
kerk worden
deze
metaforen
gebruikt
als interpretatieschema
voor
daadwerkelijke
pelgrimages.
Aan het begin van de eenenrwintigste eeuw echter, is het vrijwel onmogelijk
de ogen te sluiten voor het feit dat de 'echte' pelgrimage, die waarin mensen
daadwerkelijk op weg gaan, een belangrijke rol speelt als spiriruele activiteit, Het
metaforische interpretatieschema
schiet hier tekort; het lijfelijke aspect speelt
kennelijk een belangrijke rol. Dit geldt niet alleen voor rooms-katholieken,
maar
evenzeer voor protestanten en buitenkerkelijken:
de pelgrimage is in de tweede
helft van de twintigste eeuw van een vrijwel uitsluitend roorns-katholiek
rirueel
geworden tot een ritueel dat in brede kring 'werkzaam' is. De theologische
marginalisering van de pelgrimage als 'volksreligiositeit'
(dat wil zeggen als de in theologisch perspectief gemankeerde
- religiositeit van het ongeletterde
'yolk') is niet langer opportuun:
het ritueel vindt bij alle !agen van de
maatschappij waardering.
Hoewel paus Johannes
Paulus II tijdens zijn lange pontificaat
vele
pelgrimages heeft ondernomen
en het ritueel daardoor vooral in de roomskatholieke pastoraaltheologie
nadrukkelijk weer een plaats op de agenda heeft

15

S~nTH,I\L S.: The PilgrimC/gePattern in Exodus

(Sheffield

1997) 127-141. Aan dezc rradirie van de

pclgrimagcmetafoor
hceft de Pools/Brirse
socioloog
Zygmunt
Bauman
in 1996 een nieuw
hoofdsruk
rocgevocgd door re argumenreren
dar in de postmodemc
wereld her lcvcn nict meer
kan worden gcleefd als een pelgrimage. Dc doelbe\\'usrc
pelgrirn is vcrvangen door de slenterende
wandelaar, de zwerver, de roerisr en de speier. Dat wiJ zeggen: her postmoderne
kven wordt nier
meer gekefd als een eenmalig project, maar als een verzameling
Jcclprojecten
die aUe cen
voorlopig
karakter hebbcn. Zie: B lUI \'\.,Z.: From pilgrim to tourist - or a shott history of
identity, in: S. H.\1.1. & P. DL' G.I\': QllfstiollS o/C/litllmi Jdmtil), (London etc. 2002 [[9961) 18-36.
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ingenornen!e, lijkt een systematisch-theologische
reflecrie toch nog nauwelijks
aan de orde te zijn. Die systematisch-theologische
reflectie op de pe!grimage
kan bovendien niet langer aileen een zaak voor rooms-katholieke
theologen
zijn, nu de populariteit van het ritueel zich bij aile gezindten van kerkelijkheid
en onkerkelijkheid lijkt te hebben gevestigd.
Dat zal dan ook de eerste vraag
van dit onderzoek zijn: Langs Ivelke Iveg kan de pelgril7lClge (in concrete '<in en niet alieen
als metafoor) worden uerbonden met de hedendClClgse chrirtelijke theologie?

Een antropologische constante
Sinds de opleving van het ritueel van de pe!grimage in de jaren zeventig van
de twintigste eeuw is er door sociale wetenschappers
onderzoek gedaan naar
het fenomeen. Uit de resultaten van dat onderzoek blijkt de universaliteit en de
persistentie
van dit ritueel, De hardnekkige
populariteit van de pelgrimage
beperkt zich bovendien niet tot het christendom,
maar blijkt een universeel
menselijk fenomeen.
Niet aileen in aile grote godsdiensten,
maar ook in een seculiere context
neemt de mens zijn toevlucht tot dit ritueel. Dat wil zeggen: ergens vindt of
creeert men (soms heel doe!bewust) een 'heilige plaats', een vast punt in de
ruimte dat een speciale betekenis in zich draagt. Dit verschijnsel is waar te
nemen in de grote heiligdommen van de wereldgodsdiensten,
zoals Jeruzalem,
Santiago de Compostela en Lourdes in het christendom,
Mekka in de islam,
Allahabad en Benares in het hindoeisme, en Kandy in het boeddhisme, maar
ook in zoiets vluchtigs als een bloemenmonumentje
op de plaats van een
verkeersongeluk.
Het is niet aileen deze 'heilige plaats' zelf, maar evenzeer de 'weg' die ernaar
toe leidt, en de 'reis' die over die 'weg' moet worden gemaakt, die onderdeel
zijn van het ritueel. Beide elementen - 'heilige plaats' en 'heilige weg' - zijn een
onlosmakelijk onderdeel van de pe!grimage, maar de accenten verschillen. Soms
lijkt de 'weg' het be!angrijkst te zijn en bepaalt de 'heilige plaats' aileen de
reisrichting en het einddoe!; soms lijkt aileen de 'heilige plaats' be!angrijk en de
reis er naartoe een obstakel dat 20 snel mogelijk overwonnen moet worden.
Meestal spelen de 'heilige plaats' en 'de heilige weg' ieder een eigen rol bij de
pelgrimage.
Omdat het ritueel een universeel menselijk verschijnsellijkt
te zijn, dat zich
ook los van de theologie weet te handhaven en dat zelfs los van de context van
een georganiseerde
godsdienst
kan voortbestaan,
is de veronderstelling
\(, Zie: J HIl.E, I.: Der Mensd: Ilflten~'fgs '{!I Gotl. Die lI7allfabrt als re/igioses Bediiifnis des Menscben aufiezeigt an der ManemllalljaiJr! nacb Ionrdes (= Srudien zur Theologie und Praxis der Seelsorge 52)
(\Viirzburg 2002).
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gerechtvaareligd dat er antropologische
constanten in het spel zijn. Dat wil
zeggen: de mens heeft in zijn biologie (een of meerdere)
kenmerken
meegekregen
elie hem preelisponeren
in bepaalde
omstaneligheden
zijn
toevlucht te nemen tot precies dit ritueel. Herman Vuijsje heeft het lopen - dus
de voetreis over de 'heilige weg' - voorgesteld als een van deze antropologische
constanten. Vuijsje liep van Santiago de Compostela terug naar Amsterdam en
ervoer het dag-in-dag-uit
lopen als heilzaam. Hij schrijft in dit verband:
Misschien is een pelgnl1lStocht beden ten dage dus een pnlt,a anti-depressivum. [... J Het zou
me nie: verbazen als deze werking van de pelgrimstocht als anti-depressivum ook in de
Middelecmven a/ go/cPt. Een andere 'beroemde'18 wandelaar, Bruce Chatwin
schreeef:. Drugs are vehicles for people who have forgotten hOI})to walk19•
Wanneer (langdurig) lopen werkt als een antidepressivum
en als een drug,
dan vormt het misschien inderdaad een van de antropologische
constanten elie
van de pelgrimage zo'n krachtig ritueel maken. Tenslotte was lopen tot ver in
de negentiende eeuw voor de meeste pelgrims de enige manier om op de heilige
plaats te komen, en in grote delen van de wereld is dar nog steeds zoo En wat
belangrijker
is: het lop end pelgrimeren
geniet aan het begin van de
eenentwintigste eeuw weer een enorme populariteit. Helemaal ondenkbaar zijn
de hypothesen van Vuijsje en Chatwin niet, gezien ook de grote populariteit
van het wandelen over lange afstanden
en het hardlopen in de westerse
samenlevingen. De tweede vraag van dit onderzoek zal dan ook zijn: Heeft he!
lopen inderdaad het rffect dat V u!Jsje en Chan})in er aan toeschrijven, u/aardoor het kan
functioneren als een van de antropologische constanten die de uniuersele, hardnekkige, en aile
religieuze uerschillen overst!Jgende populariteit uan de pelgrimage gedeeltelijk zou kunnen
verklaren?
Daarmee wordt het hete hangijzer van de pelgrimage in het christendom de heilige plaats - (voorlopig) niet uit de weg geruimd. Echter: juist omdat de
pelgrimage niet aileen bestaat uit een 'heilige plaats', maar altijd ook een 'heilige
weg' en de reis over die 'weg' onderdeel uitmaken van het ritueel, lijkt her
opportuun eerst het belang van de 'weg' vast te steilen, eens temeer omdat
daaraan in hedendaagse pelgrimages weer veel meer belang lijkt te worden
gehechrs'. Pelgrimages waarin de 'weg' het belangrijkste element is vormen in
1- VCIJSJE , H.: Pelgrimage als anti-depressivum,
in: P. POST & L. \,AN To TGERE,·: Deuotioneel
ntueel. Heihgen en uonderen. bederaarten en pelgtiTlloges In terleden en heden (Kampen 2001) 140.
IR Beroemd als schrijver (over reizen, lopen, en de levenswijze van jager-verzamelaars
en
nomad en, door hem samengevat onder de term 'her nomadisch alternatief'), maar ook als
wandelaar.
I~ CH.\T\X1N, B.: Anotomy of restlessness. Uncollected Writings (London 1996), 106.
211 Ook in de onderzoeksliteraruur
uir de sociale wetenschappen is recent een accenrverschuiving
van de 'heilige plaats' naar de 'heilige weg' re zien, dar wil zeggen: er is een toenemende
belangstelling vo or de pelgrimage als een vorm van 'beweging'. Zie: COLHL\.N, S. & J. E.IDE
(eds.): ReJranting Pilg17moge. CIII/llm In Motion (= European Association of Social Anthropologists)
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de joods-christelijke
traditie een minder groot probleem: de godheid die met
zijn yolk meetrekt door de woestijn is het oergodsbeeld
van deze traditie.
Wanneer Vuijsje en Chatwin gelijk hebben, is het belang van de heilige plaats
voor veel pelgrims misschien veel minder bepalend (geweest) dan altijd is
aangenomen.
Andere aspecten van pelgrimage, zoals de medepelgrims, het landschap en
verschillende vormen van kunst en architectuur, die aile een belangrijke rol
(kunnen) spelen, worden hier buiten beschouwing gelaten.

3.

HET ONDERZOEK

De methode
Zowel in de systematische theologie als in de liturgiewetenschap
heeft in de
twintigste eeuw een 'antropologische
wending' plaatsgevonden.
Systematisch
theologen - zowel aan protestantse-" als aan rooms-katholieke-?
zijde - namen
een antropologische
hermeneutiek
als uitgangspunt van hun theologiseren en
keerden zich daarbij af van de protestantse
dialectische en roorns-katholieke
neoscholastieke
theologie.
Liturgiewetenschappers-'
verlegden
hun
belangstelling van de voorgeschreven
liturgische orde naar de geleefde rituele
praktijk. In beide gevallen vormen de sociale wetenschappen
een belangrijke
bron van inspiratie en informatie. Voor de systematisch theologen betekende
dat zowel aan protestantse
als aan rooms-katholieke
zijde een samenwerking
met de continentale filosofie-", Interactie tussen de systematische theologie en
de liturgiewetenschap
in deze vorm geschiedt echter nog slechts sporadisch. De
systematisch theologen rich ten hun aandacht vooral op het religieuze spreken
en de religieuze symbolen-", veel minder op het religieuze handelen. Met dat
(London etc. 2004). In dit boek staan de symbolische en sociologische aspecteo van de
'beweging' ceotraal. David Brown heeft een vao de tot nu toe zeldzame pogingeo gedaan her
belang van de 'plaats' voor de mens in eeo oieuw theologisch perspectief te plaatsen. Zie:
BRo\\N, D.: God and Encbantment of Place. Reclaiming Human Iixperience (Oxford 2004). Een
hoofdstuk van dit werk is aan de pelgrimage gewijd.
21 Zie hiervoor o. a. de theologische oeuvres vao:
Harvey Cox, Dorothee Salle, Paul Tillich,
Wolfhart Paooenberg, J urgen Moltmann eo Harry Kuitert,
22 Idem: Karl Rahoer, Edward Schillebeeckx, Johaoo Baptist Metz, Eugeo Drewerrnan, Erik
Borgman.
23 Idem: Romani Guardioi, Gerardus van der Leeuw, Herman Wegmao, Gerard Lukken, Paul
Post, Marcel Barnard.
24
Hoewel voor de protestantse
theologeo de bijbelweteoschappers
vaak de eersre
gesprekspartoer zijo.
2S Zie voor eeo recent voorbeeld: Pl.l;~[, R.: Spreken oter God. Een tbeologiscbevergelijking tussen het
symboolbegripvall Paul Ricoeur en Ernst Bloch (Kampen 2005).
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laatste houden de liturgiewetenschappers
zich bezig. En zoals de systematisch
theologen
een nauwe samenwerking
zijn aangegaan met de continentale
filosofie,
zo zijn de liturgiewetenschappers
een samenwerkingsverband
aangegaan met de Ritual Studies26. Het christelijk ritueel wordt door deze
liturgiewetenschappers
niet langer beschouwd als een exclusief en op zichzelf
staand fenomeen,
maar als een onderdeel
van de universeel menselijke
ritualiteit. De onderstaande
srudie staat in deze lirurgiewetenschappelijke
traditie.
Maar hoewel
een antropologische
lirurgiewetenschap
veel ruimere
mogelijkheden
biedr dan een dogmatische
liturgiewetenschap,
IS
het
antropologische
discours, dat vooral de cultuur als invalshoek neemt, niet
toereikend voor de vraagstelling van deze studie. Dat discours zal daarom hier
worden uitgebreid in de richting van de life sciences. Oat is geen willekeurige
keuze aangezien het menselijk lichaam zowel in de sociale wetenschappen
als
in de (postmoderne) filosofie en de theologie een steeds belangrijker plaats gaat
innemen. Meer en meer is in de afgelopen decennia het beeld van de mens als
een dualiteit van lichaam en geest, zowel vanuit de natuurwetenschappen
als
vanuit de geesteswetenschappen
en de sociale wetenschappen,
onder vuur
komen te liggen. De belangstelling voor het lichaam maakt voor de sociale
wetenschappen,
de filosofie en de theologie samenwerking met de life sciences
noodzakelijk, maar die samenwerking
is niet zonder problemen. Voor deze
samenwerking moet namelijk de in theorie ontkende, maar in de praktijk nog
volop aanwezige cartesiaanse klcof worden overgestoken.
De lotgevaUen van de pelgrimage, die in de hoofdstukken
II-IV vanuit
verschillende invalshoeken zullen worden behandeld, zijn exemplarisch voor de
diepgaande veranderingen die het gevolg zijn van opkomst en neergang van het
cartesiaanse wereldbeeld in respectievelijk het begin van de achttiende eeuw en
de rweede helft van de twintigste eeuw. Het succes van het gedachtegoed van
Descartes, dat resulteerde in een wereldbeeld waarin materie en geest als twee
gescheiden entiteiten werden beschouwd, had diepgrijpende gevolgen. Een van
die gevolgen was de snelle ontwikkeling van de natuurwetenschappen.
De nieuwe autonome status, vrij van kerkelijk/theologische
bemoeienis, gaf
de naruurwetenschappen
een stevige impuls en het gebied onrwikkelde zich
vanaf de achttiende eeuw in hoog tempo. Maar juist deze uit het cartesiaanse
gedachtegoed ontspruitende impuls zette ook een onuitwisbaar stempel op de
interne organisatie van het zich onrwikkelende
wetenschappelijke
veld: het
moderne wetenschapsbedrijf
is op cartesiaanse wijze georganiseerd en er is een
~6 Zie voor ecn recent overzich t van de rol van de Ritllal S mdies in de lirurgiewetenschap: POST, P.:
Ritual Studies. Einfuhrung und Onsbcstirrunung im Hinblick auf die Lirurgicwissenschaft, in:
Archil'jiir Lt/lrgieJlliJSfnscha[t 45-1 (2003) 21-45.
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verdeling gegroeid die is geent op de verdeling russen 'materie' en 'geest', Dat
maakt het lastig om het cartesiaanse wereldbeeld, nu de houdbaarheid ervan in
twijfel wordt getrokken, in de eenentwintigste
eeuw weer los te weken uit het
wetenschapsbedrijf.
Het is niet aileen lastig om als mens en als wetenschapper
anders te denken dan in termen van 'materie' en 'geest', de teloorgang van het
cartesiaanse wereldbeeld raakt ook aan de structuur van het wetenschappelijke
veld en vonnt een mogelijke bedreiging voor bestaande vakdisciplines.
Een van de symptomen
van deze situatie is de fel1e discussie rond de
neurowetenschappen,
die in het laatste decennium van de twintigste eeuw een
stormachtige
ontwikkeling
hebben doorgemaakt.
De neurowetenschappen
hebben zich ontwikkeld uit de 'rnateriele' takken van het wetenschappelijk
bedrijf, met name de biologie.
Zij maken gebruik
van geavanceerde
technologische rniddelen die beschikbaar zijn gekomen dankzij ontwikkelingen
in de natuurwetenschap.
Aanvankelijk vonden de nieuwe ontwikkelingen in de
neurowetenschappen
vooral in de geneeskunde aftrek, maar meer en meer blijkt
dat er ook onderzoek kan worden gedaan waarmee neurowetenschappers
zich
begeven
op
de
competentiegebieden
van
die disciplines
van
het
wetenschappelijk
bedrijf die zich met de 'geest' bezighouden.
Met name de
psychologic en de psychiatric kwamen hierdoor in een 'spagaat' te verkeren.
Het 'immateriele'
psychologische
onderzoek krijgt in toenemende
mate een
tegenhanger in het 'rnateriele' hersenonderzoek.
Maar het zijn niet aileen de
psychologic en de psychiatrie die in een lastige situatie zijn komen te verkeren,
Het neurowetenschappelijk
onderzoek drukt ook filosofen en theologen met de
neus op het feit dat de menselijk geest een materiele basis heeft in de hersenen.
Voor psychologen, filosofen en theologen is daarmee een worsteling begonnen
waarin veel op het spel staat.
Ook
buiten
het
wetenschapsbedrijf
is de
fascinatie
voor
de
neurowetenschap
groot, en dat heeft enkele neurowetenschappers
ertoe
gebracht boeken voor een groot publiek te gaan publiceren, waarin de algemene
lijnen van het onderzoek op toegankelijke wijze worden uitgelegd. Sommige
van deze auteurs neigen sorns tot een te algemene extrapolatie van hun
onderzoeksgegevens
en gaan ertoe over op al te reductionistische
wijze
gecompliceerde
verschijnselen
zoals
'religie'
of
'ritueel'
neurowetenschappelijk
te verklaren. De titels spreken wat dat betreft soms al
voor zichzelf-'. Vaak wordt in deze publicaties een aspect van religie behandeld
als een pars pro toto. Dat de neurowetenschappen
(zoals iedere wetenschap) ook
hun beperkingen
kennen, wordt daarbij door enthousiaste adepten wel eens
over het hoofd gezien. Over complexe verschijnselen als 'religie', 'ritueel', of
1.: How Religion l¥'orks (Leiden etc. 2001); NEWBERG, A., E. D',IQUILI & V.
IFf!}'God [Won', Go Aw'!>'. Brain Scimee and the Biology of Belief (New York 2001); BOYER, P.:
Religion Explained (London 2001).
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'pelgrimage' zijn geen neurowetenschappelijke
uitspraken te doen. Dergelijke
fenomenen zijn te complex 28 en moeten eerst 'in factoren worden ontbonden',
waarna een element moet worden gelsoleerd dat geschikt is om binnen de
neurowetenschappen
onderzocht te worden.
Dat gezegd zijnde kan nier worden ontkend dat de resultaten van de
neurowetenschap
met
genegeerd
kunnen
worden
door
de sociale
wetenschappers, de filosofen en de theologen. Het gaat over (en rnisschien wel
om!) hun vak. De neurowetenschappen
zijn zo een luis in de pels geworden van
een aantal wetenschappelijke vakdisciplioes die zich uitstekend op hun gemak
voelden in het 'geestelijke' gedeelte van her verdeelde cartesiaanse huis. De
neurowetenschappelijke bestorming van de 'geest' met natuurwetenschappelijke
methoden en moderne technologie bracht grote schrik en soms een sterke
afweerreactie teweeg.
Los van allerlei directe belangen blijkt het iohoudelijk ook een lastige opgave
om transformatieregels
te ontwerpen waarmee een overgang kan worden
gemaakt tussen zo verschillende vakgebieden als psychologie of filosofie en de
neurowetenschappen.
De zeer verschillende stijlen van wetenschap bedrijven
maken soepele overgangen onmogelijk en wil een harmonisatie
tot de
mogelijkheden gaan behoren, dan zal van beide zijden zal een grote inspanning
worden geeist29•
De theologie is zich weliswaar na de Verlichting gaan opstellen als een
'wetenschap van het immateriele', en het cartesiaanse beeld van de 'twee
werkelijkheden' werd voor een deel ook na de antropologische wending nog in
stand gehoudeo, maar de christelijke theologie heeft niet vanaf haar ontstaan
een cartesiaans wereldbeeld gehanteerd.
Het dualistische mensbeeld van
Descartes komt niet overeen met het mensbeeld van de hoofdstroom van de
christelijke theologie vanaf de eerste eeuw tot aan de Verlichting. Het
christendom heeft gedurende het grootste gedeelte van haar geschiedeois de
wereld en de mens als een eenheid beschouwd, ook nadat ze het neoplatoonse
dualisme had ge'incorporeerd. Die visie op de mens strookt met die van de
moderne life saencest". Dat plaatst de theologie in een unieke positie: zij zal

Dat wil zeggen: dcrgelijke fenomenen bestaan uit een groat aantal heterogene aspecten die
binnen de context van de neurowetenschappen nier (rnethodisch) onder cen noemer zijn te
brcngen. Zie voor een inleicling: WII~EN, f. & F. VERSTR.\TEN:
Cognirieve neurowetenschap:
wat is her en waar kornr het vandaan?, in: F. W1JNEN & F. VERSTR,\TEN (red.): Het brein te bjk.
!'erkenning uan de cogllitin'e neurouetenschappen (Lisse 2002) 11-24.
29 Zievoor verschillende stijlen van wetenschap bcdrijven: Kw \, C: De ontdekking uan bet ueten.
Een andere gesehiedenis uan de Jllctenschap (Amsterdam 2005).
10 BRO\\).i,
W. S., N.I\[GRPHY
& H. N. M.\LONY (eds.): W'batet'er Happened to the SOIl/?
(Minneapolis 1998). In hoofdstuk IV zal dit gegeven warden uitgewerkt aan de hand van het
concept 'genezing'.
2B
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waarschijnlijk met aanzienlijk minder inspanning dan de sociale wetenschappen
en de filosofie een verhouding tot de neurowetenschappen
kunnen vinden.
Er is intussen een corpus literatuur met betrekking tot de relatie tussen
systematische theologie en neurowetenschappen>t,
Deze literatuur is echter
voor
het grootste
gedeelte
filosofisch
van aard. Dat wil zeggen:
'neurowetenschappen'
en 'theologie' worden als al dan niet strijdige denkstijlen
tegenover of naast elkaar gezet in een debat over deterrninisme, reductionisme,
vrijheid en bewustzijn. Men probeert de kloof vanaf de hoogste punten te
overbruggen (dan wel: het oorlogsgeschut op de hoogste punten op te stellen).
Dat is begrijpelijk, want daar liggen de lastigste problemen. Maar die methode
kent ook serieuze beperkingen, vooral vanwege de ongelijktijdigheid: de
neurowetenschappen
vormen een wetenschapsgebied
dat slechts enkele
decennia oud is en nog volop in ontwikkeling. De beantwoording van vragen
over zoiets gecompliceerds als het bewustzijn is in dit jonge vakgebied nog niet
aan de orde. Dat wil niet zeggen dat het vakgebied principied geen antwoorden
op dat gebied zou kunnen genereren, maar op dit moment zijn die niet
voorhanden.
Een filosofische benadering en een aanpak via de 'moeilijke
problemen'32 lijkt dus niet de meest efficiente benadering van het probleem
neurowetenschap-theologie.
De andere theologische
discipline die een antropologische
wending
doormaakte, de liturgiewetenschap, heeft het wat dat betreft gemakkelijker. In
feite is er tijdens de Verlichting niet een dualisme ontstaan, maar een trialisme. Bij
de verdeling van de werdd in 'materie (lichaam)' en 'geest', bleven aspecten van
het menselijk bestaan over die in geen van beide categorieen pasten, zoals
rituelen. Het gevolg was dat deze aspecten verder werden geacht niet te
bestaan, anders dan als 'illusie' (natuurwetenschappen)
en 'bijgeloof (theologie).
Met andere woorden: de rituelen vielen tussen de wal van de 'materie' en het
schip van de 'geest' en kwamen met ander 'ongeregdd' op de bodem van de
cartesiaanse kloof te liggen (waar ze overigens welig tieren). Die omstandigheid
heeft de theologie, tot haar schade, een enorme blinde vlek ten aanzien van
ritueel gedrag opgeleverd. Anders gezegd: vanaf de achttiende eeuw had de

31 Zie bijvoorbeeld: RUSSELL, R. J., N. MURPHY, T. C. MEYERING & M. A. ARIB (eds.): Neuroscience
and the Person. Scientific Perspectiveson Divine Action (Vatican City State etc. 1999).
32 Her onderscheid tusseo easy problems, zoals 'hoe verwerken de hersenen informatie?' en 'hoe
arganiseren hersenen gedrag?' en hard problems, zoals de vraag 'hoe kan een materieel systeem
zoals de hersenen ervaringen hebben?' is afkomstig van David Chalmers: C!-L~LMERS, D.: The
Conscious Mind. In Search of a Fundamental Theory (New York 1997 [1996]), xi-xvii. Sommige
neurowetenschappers beschouwen het bewustzijn als een fictie en zijn van mening dar her
probleem al opgelost is. Zie: COOLS, L.: 'Wij staan erbuiten', in: P. OOMEN,]. W. M. OSSE & V. G.
H. J. KrRKELS (red.): Hersenen, bewust:&n, ~cht op onszelf (Nijmegen 2001) 24-29; S\\'.-I-\13,D.:
Hersenen, bewustzijn en geloof: neurobiologische aspecteo, in: P. OO~IEN: Hersenen 79-95.
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theologie geen oog meer voor het feit dar God niet aileen 'ter sprake' komt,
maar ook (of liever: eerst en vooral) 'ter handeling'.
In de tweede helft van de negentiende
eeuw kregen wetenschappers
rut
verschillende
disciplines
belangstelling
voor het ritueel. Oat leidde er
uiteindelijk
toe dat in de tweede
helft van de twintigste
eeuw het
interdisciplinaire
platform
van
de
Ritual Studies ontstond.
Hoewel
ritenonderzoekers
voor het overgrote deel afkomstig zijn uit de disciplines aan
de 'immateriele' kant van de cartesiaanse kloof, en het lichamelijke aspect van
rituelen heel lang verwaarloosd is ten gunste van het symbolische, vormen de
Ritual Studies bij uitstek een multidisciplinair onderzoeksveld, waarschijnlijk juist
omdat rituelen in aile betrokken disciplines een plaats in de marge innamen en nernen-',
Wie iets wil weten
over
rituelen
zal de hoogvlaktes
van de
natuurwetenschappen
enerzijds en de geesteswetenschappen
anderzijds achter
zich moeten laten, en af moeten dalen naar de diepten van de cartesiaanse
kloof. Oat levert een geheel nieuw perspectief op, want rituelen verdwenen dan
wei uit het wereldbeeld
zoals dat tot stand kwam na de cartesiaanse
boedelscheiding,
maar ailerminst rut het straatbeeld. In het onderstaande
zal
worden betoogd dar juist rituelen in hun 'rnateriele geestelijkheid' en 'geestelijke
materialiteit' voor de theologie een vruchtbare invalshoek vormen om vanaf de
bodem van de cartesiaanse kloof een relatie op te bouwen met de life sciencesin
het algemeen en de neurowetenschappen
in het bijzonder.
Hier zuilen dus geen bruggen worden gebouwd, maar zal gebruik worden
gemaakt van de ezelpaadjes over de bodem van de kloof: in eerste instantie om
te bezien of er afgemeten pakketjes kennis getransporteerd
kunnen worden
waarmee de bovengenoemde
probleemstellingen
gediend zouden zijn, en in
tweede instantie om te zien of er mogelijkheden
zijn om ezelpaadjes in
begaanbare theologische wegen te veranderen. Het nadeel van deze benadering:
het is lang nier altijd meteen duidelijk welk ezelpaadje naar het gewenste doel
voert, en sommige van die paadjes zijn wel erg steil; de kans op verdwalen is
groot en het risico van een (methodologische)
uitglijder, en daaropvolgend een
pijnlijk lichaamsdeel
(in dit geval loopt vooral het ego gevaar), is niet
onaanzienlijk.
Op de bodem van de kloof kunnen geen wegen worden aangelegd waarover
iedereen vrij op en neer kan lopeno Er moet moeizaam worden gezocht naar
doorgangen
en er kunnen maar kleine pakketjes wetenschappelijke
bagage
tegelijkertijd worden vervoerd. Dat wil zeggen: er wordt voor een concreet
probleem materiaal verzameld en er kan niet worden geextrapoleerd.
33 Deze situatie Iijkt principieel veranderd te zijn nu aan de Radboud Universiteit Nijmegen in de
persoon "an Ronald Grimes (zie ook: T.4) op 27 april 2006 een hoogleraar Ritual Studies zijn
intrede heeft gedaan.
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De opzet

voor

de opheldering van de hierboven geformuleerde
onderzoeksvragen
worden de Ritual Studies als uitgangspunt genomen. Dit is het directe gevolg van
het feit dat de liturgiewetenschap
van na de antropologische
wending zichzelf
als een van de disciplines op her multidisciplinaire platform van de Ritual Studies
ziet. Daarna zal binnen het rituele model te rade worden
gegaan bij
verschillende disciplines van de lifo sciences om te zien hoe zij aan de opheldering
van de vraagstelling kunnen bijdragen. Theologie en lifo sciences ontrnoeten elkaar
hier dus op het platform van de Ritual Studies.
In hoofdstuk I wordt eerst een ritueel model ontwikkeld waarin de studie
van de positie van de pelgrimage in het christendom in het algemeen, en van de
rol van het lopen in het bijzonder, kan worden geplaatst. In de hoofdstukken
II-V zal dan de concrete vraagstelling aan de orde komen. In hoofdstuk II zal
de geschiedenis van de pelgrimage in het christendom worden belicht, en in
hoofdstuk III de theologische worsteling met de pelgrimage en de ontwikkeling
die in de achttiende eeuw heeft geleid tot het concept 'volksreligiositeit'.
Dan
zal in hoofdstuk IV een voorstel worden gedaan voor een nieuwe theologische
inbedding van de pelgrimage via het concept 'genezing'. In dit hoofdstuk zal
een poging worden gedaan aan te tonen dat de cartesiaanse scheiding van
lichaam en geest zowel in de medische wetenschap als in de theologie van de
eenentwintigste eeuw irrelevant is geworden. In dit hoofdstuk zal specifiek met
betrekking tot het concept genezing worden betoogd wat in de literatuur over
de relatie tussen neurowetenschap
en theologie veelvuldig in het algemeen
wordt aangevoerd: het mens- en wereldbeeld van de moderne lifo sciences is niet
in strijd met dat van het Nieuwe Testament.
In hoofdstuk V zuilen dan de stellingen van Herman Vuijsje en Bruce
Chatwin worden onderzocht:
is het lopen een van de antropologische
constanten
waaraan de pelgrimage zijn grote populariteit
heeft te danken?
Hiervoor
zal gebruik worden gemaakt van onderzoek
uit uiteenlopende
wetenschapsgebieden.
In hoofdstuk VI wordt tenslotte teruggekeerd naar het rituele model. In dit
hoofdstuk zal worden gepoogd om de termen van het rituele model te vertalen
in de termen van de life sciences enerzijds en die van de theologie anderzijds, om
zo te komen tot een eerste aanzet voor een model waarbinnen het ritueel, de life
sciences en de theologie een plaats hebben. In dit hoofdstuk zal worden
geprobeerd de gevonden ezelpaadjes in een wat breder perspectief te plaatsen
en zal een voorzichtige
en bescheiden
poging worden
gedaan tot de
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ontwikkeling van een 'Steen van Rosette'34 voor de Ritual Studies, de theologie
en de life sciences. Het probleem met de pelgrimage is, zoals gezegd, niet een
geisoleerd probleem. Het staat model voor een complex van problemen - die
aile in meer of mindere mate hun oorsprong hebben in de achttiende eeuw waarvoor de theologie zich gesteld ziet.

Interdisciplinariteit
De vraagstelling van deze srudie voert over de grenzen van de bestaande
vakgebieden. Deze studie is daarmee, haars ondanks, niet aileen een onderzoek
van de pelgrimage en het lopen, maar eveneens een exemplarische zoektocht
naar de mogelijkheid nieuwe methoden en onderzoeksgegevens
in te schakelen
bij theologisch onderzoek. Zij kan wat dat betreft echter niet meer zijn dan een
verkenning van mogelijkheden, een ruw gehakt pad door nog vrijwel onbegaan
gebied. Een van de problemen die zich daarbij voordoen is de keuze van het
gebmikte materiaal. Het gehakte pad voert door veel verschillende vakgebieden
en raakt aan veel verschillende onderwerpen,
en een uitputtende behandeling
daarvan overstijgt het doel van deze studie. Bij de keuze van het gebruikte
materiaal is zoveel mogelijk uitgegaan van de canon op het betteffende gebied,
maar dat neemt niet weg dat veel ongenoemd blijft.
Dat probleem
is de keerzijde van iedere poging tot interdisciplinair
onderzoek. Iedere vakspecialist kan de interdisciplinaire
onderzoeker ten allen
tijde,
en
sorns
misschien
terecht,
beschuldigen
van
dilettantisme.
Methodologische
verschillen tussen verschillende wetenschapsgebieden
maken
de kans op miss tappen groot en voorzichtigheid
is dus geboden.
lnterdisciplinair
onderzoek is risicovol, zeker wanneer het een dissertatie
betreft, De onderstaande studie is ondernomen in het besef van de risico's die
aan dit soort ondernemingen
zijn verbonden, maar ook in de overtuiging dat er
een noodzaak is pogingen in deze richting te ondernemen,
met name voor
theologen, die irnmers het 'heil', de heelheid in de meest uitgebreide zin van het
woord, als object hebben. Aan die opvatting ligt de vooronderstelling
ten
grondslag die door de twee citaten aan het begin van deze inleiding vanuit twee
heel verschillende wereldbeelden wordt geformuleerd: dat de werkelijkheid een
is, dat er een systeem achter zit, en dat zij kenbaar is. En die opvatting voert
wetenschappelijk
tot interdisciplinariteit:
ondanks aile verschillen spreken aile
wetenschappen
over dezelfde werkelijkheid die heel is.
Als gevolg van de verzelfstandiging
tijdens de Verlichting vormen de
wetenschappen
zoals ze nu functioneren min of meer geisoleerde eilandjes van

)-1

S. GREEi'<F1ELD: Tile Private UJe oftbe Brain (London etc. 2002 [2000]) 2.
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'kennis van de werkelijkheid'. Dat de kennis van de werkelijkheid versnipperd is
geraakt is het gevolg van de verschillende stijlen van wetenschap bedrijven, die
gedeeltelijk weer samenvallen met verschillende
methoden
van onderzoek.
Deze eilandjes van kennis worden zelf omgeven door 'redeneringen'
die op
lokaal niveau een voorlopige
'heelheid',
een samenhangend
wereldbeeld
scheppen. In dat wereldbeeld kan echter vaak slechts met grate rnoeite plaats
worden ingeruimd vo or andersoortige
wetenschappelijke
perspectieven
en
resultaten.
De wetenschappen
creer en in belangrijke mate hun eigen vraagstelling, die
voortkomt
uit de eigen methodiek
en dynamiek
van een bepaald
wetenschapsgebied.
Dat schept, zoals gezegd, geisoleerde eilandjes van kennis,
van waaruit een eigen wereldbeeld wordt opgezet. Sommige eilandjes groeien
op den dum naar elkaar toe, maar van een unity oj knowledge is geen sprake, en
het is de vraag of die op deze manier mogelijk is: met de uitbreiding van de
'kennis van de werkelijkheid' breidt ook het niet-weten aan de randen daarvan
zich uit. Erik Borgman schrijft in verb and hiermee: Op paradoxale wijze maakt de

wetenschap met haar zoeken naar zekere kennis onze wereld dus onbekender en onze positie
erin onzekerder. [... J het maakt in'{jchte/ijk dat wetenschap bijdraagt aan het gevoel van
onzekerheid en ontheemding [... ]35. Het streven naar een unity oj knOlvledge, een
continuum,
een seamless web van wetenschappelijke
kennis wordt dan ook
meestal opgevat als hybris ". Maar wanneer de theoloog het heil als haar
onderzoeksobject
beschouwt,
dat moet
zijn. Met andere woorden: het produceren
taak va or de theologie.

interdisciplinariteit
haar 'methode'37
van unity oj knowledge is bij uitstek een

De christelijke traditie herinnert er enerzijds aan dat wij leven in een onzekere
wereld, waarin inzicht in de waarheid altijd partiee! is. Anderzijds houdt zij eraan
vast dat de waarachtige inzichten die wij opdoen, ook als ze ongemakkelijk,
verontrustend of schokkend zijn, nietternin een voorafschaduwing zijn van de
waarheid die ons vrij maakt, en die uiteindelijk God zelf is. Dit betekent openheid
voor alie waarachtige inzichten die God ons biedr. Inzichten die op her eerste
gezicht eerder knechtend en neerdrukkend lijken dan bevrijdend, kan en hoeft men
met te negeren of simpe!weg tegen te spreken in naam van een traditionele
overtuiging. Ze roepen op tot verder onderzoek en discussie over hun interpretatie,
BORG~L\N, E.: lntelligent ontwerp of prachtig toeval? Weerbarstige
wetenschap
als vindplaats
van theologische
vragen, in: Tijdschrift uoor Theologie 45 (2005) 237.
}(, D.\J\L\sJO, A. R., A. H,\RRJNGTON, J. K-\G'-\N, B. S. j\fCEWEN, H. Moss & R. SH.\JKH: Unity of
Knowledge. The Convergence if Natural and Human Science (= Annals of the New York Academy of
Sciences vol. 935) (New York 2001).
17 Hermann
Haring: lnterdisaplinariteit is geen nieuue methode, maar de moed tot be: aangaan van
onoplosbare conflicten, in: HARlNG, H.: Her verbroken verbond. Over de fragmentacie van wereld en
werkelijkheid, in: V. . DEN BR..\NDT, R. & R. PJ.CM (red.): De tbe%gie Hitgedaagd.Sprekell OllerGod in
35

het wetenschapsbedrijf (Zoeterrneer \999) 31.
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in naam van de waarheid, De waarheid waarvan we naar christelijke overtuiging
leven, beginnen wi] nog slechts te kennen en moeten wij nog nader leren kennen.
Omdat ook in war de wetenschappen
onthullen als ontluisterend
en chaotisch de
waarheid schuilgaat waarvan en waarin wij leven, hoeven we voor geen enkele
uitkomst van waarachtig werenschappelijk
onderzoek terug te schrikken. Daarom is
verzet tegen bijvoorbeeld
de evolutietheorie
in naam van een religieuze of
existentiele bezorgdheid
onnodig
en onjuist. Sterker nog, daarom verdient de
'universiteit zonder voorwaardcn'
waar Derrida voor pleit, op theologische gronden
de toewijding zonder voorbehoud
\vaarop ze aanspraak maakt ".

Het heil, de heelheid kan echter niet in elkaar worden geknutseld door
verschillende wetenschapsgebieden
aan elkaar te lijmen. Heil is daar waar
mensen heil ervaren. De theoloog moet eerst en vooral oog hebben voor de
situaties waarin mens en concreet heil ondervinden.
Ook daar ligt haar
werkgebied, en ook dat is een onmisbaar aspect van interdisciplinariteit. Om te
weten waar ze moet zoeken om met enige kans op succes op zoek te gaan naar
interdisciplinaire wetenschappelijke
heelheid, moet eerst onbevooroordeeld
worden gezocht naar concrete manifestaties van heil. Daar ligt het solide
uitgangspunt van waaruit de versnipperde chaos van de wetenschap benaderd
kan worden. Met andere woorden: de theoloog moet allereerst op zoek gaan
naar situaties waarin de ballon daadwerkelijk opstijgt, en zich niet laten
verblinden door de vigerende redeneringen. Wat Theo Janssen formuleerde ten
aanzien van de natuurwetenschap,
formuleerde Erik Borgman ten aanzien van
de theologie:
[ ... J dat de metamorfosen
van de religie zo ingrijpend zijn dat een theorie die haar
wil begrijpen, fundamenteel
zal moeten verschiUen van war tot nu toe in de
godsdienstwetenschap
of de theologie gebruikelijk is. Zij zal in ieder geval bewust
hermeneutisch
moeten zijn, dar wil zeggen dat zij er zich rekenschap van aflegt niet
tot de hedendaagse werkelijkheid
te kunnen doordringen
wanneer zij uitgaat van
een tevoren opgestelde
wezensdefinitie
van wat religie is. Elke theoretische
beschrijving van de werkelijkheid is tegelijk een interpretatie die bepaalde aspecten
belicht en andere niet of nauwelijks waarneemt. Elk religiebegrip is gebaseerd op
eerdere ervaringen
met fenomenen
die wij geleerd hebben
als religieus te
herkennen.
De benadering
van nieuwe fenomenen
als religieus impliceert het
loslaten van elementen van het overgeleverde
religiebegrip en de bereidheid onze
visie op religie te laten veranderen
door het groeiende inzicht in deze fenomenen.
Wat zich voordoet als ontbrekende
consensus over war religie is, is in feite een strijd
over welke feiten wij zozeer van belang vinden dar wij ze toestaan ons begrip van

3MB()RG~L~I , E.:

Intelligent ontwerp 238.
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religie, en daarmee van de werkelijkheid
gedaante te do en veranderen-",

zoals zij in religies ter sprake komt, van

[...]
Mensen ontdekken
telkens opnieuw en telkens op nieuwe manieren dar zij hun
leven niet kunnen beveiligen of beheersen, niet kunnen maken, en dat zij met dit
gegeven in het reine moeten komen. Zij vinden ook telkens weer vormen er in feite
mee in het reine te kornerr'".

[...]
Elke tijd, elke periode in de rnaatschappeLijke en culturele geschiedenis maakt een
bepaalde authentieke visie op de christeLijke traditie rnogelijk, en wat in theologischnormatieve
zin 'de traditie' wordt genoernd, is de levende herinnering
aan de
opeenvolging van dergelijke authentieke visies tot nu toe+'.
[ ... J vragen de actuele gestalten van het religieuze om nadere beschrijving, analyse
en interpretatie, varierend van de actuele vormen die de grote religieuze tradities in
het heden aannemen, via de rneer of rninder expliciete religieuze them a's in actuele
ontwikkelingen
en cultuuruitingen,
tot de religieuze aspecten van naar gangbare
overruiging secuLier spreken en handelen+'.

Dat alles impliceert dat de liturgiewetenschap van na de antropologische
wending hier wordt opgevat als een vorm van fundamentele theologie. Deze
vorm van liturgiewetenschap zoekt via het platform van de Ritual Studies naar de
ervaringen van heil die mens en opdoen in de handeling, een theolagisch
verwaarloosd en genegeerd gebied. En voor het anderzoek van de handeling
wederom, zijn de life sciences ingeschakeld. Door met concrete vragen te rade te
gaan bij de relevante vakgebieden wordt de interdisciplinariteit ingeperkt tot een
regionale omvang en iets behapbaarder dan een 'onoplosbaar conflict'.
De puzzel met de afbeelding van deze wereld, die ten tijde van de
Verlichting in tailoze stukjes uiteen is gevailen, en die door de wetenschappen
in steeds klein ere stukjes lijkt te worden verdeeld, kan aileen in elkaar worden
gezet door hem deeltje voor deeltje weer op te bouwen. Dat is moeizame
arbeid: de puzzel is niet compleet, er kunnen slechts hier en daar fragmenten
tot iets min of meer herkenbaars in elkaar worden gelegd, er zuilen veel

E.: Gods gedaanteverandering.
De metamorfosen
theologische betekenis, in: TijdschriJt uoor Theologie 44 (2004) 46.
40 idem 56
41 idem 58
012 idem 64

39 BORGMAN,
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EEN LADDER NAAR DE HEMEL
HETRITUEEL

But we must neverjorget that ritual is the bridge by which man passes, the ladder by which he climbs
jrom earth to heaven. The bridge must not be broken till the transit is made. [... J We must not pull
down the ladder ti/l we are sure the last angel has climbedl.

1.1 INLEIDING

Indeling van de litera/uur
Aao het ritueel blijkt eeo iodrukwekkeode
hoeveelheid
fuocties,
oorsproogeo, structureo, keomerkeo, betekenissen eo kwaliteiten te kuooeo
word eo toegeschreveo. Soms zijn toeschrijvingen met elkaar in tegenspraak,
maar vaak ook met. Het ooderstaaode representeert in al zijo uitvoerigheid
slechts het topje van de ijsberg aan riteoooderzoek. Het ooderzoek oaar het
ritueel vertoont, oet als waarschijolijk aile weteoschappelijk ooderzoek, grote
overeeokomsteo
met de bekeode blindeo die een olifant beschrijven: de
beschrijviogen zijn meestal met oojuist, maar vaak wel oovoiledig, omdat de
omvang van het object de competeotie van de ooderzoeker overstijgt.
Onjuisthedeo
ontstaan pas wanoeer vanuit de beperkte waarnemingen
geextrapoleerd wordt oaar het voiledige object: op dat moment bestaat de
olifant aileen uit een staart en het ritueel aileen uit het sociale aspect.
Het grote corpus aan ritenonderzoek is al vele malen eo op verschillende
maniereo samengevat en gesystematiseerd. Van deze secuodaire literatuur zal
hierooder spaarzaam gebruik worden gemaakt. In iedere samenvatting wordt de
nadruk gelegd op bepaalde aspecteo van het onderzoek eo blijven aodere
onderbelicht, afhankelijk van het ooderzoeksgebied en de belaogstelling van de
auteur. Het overzicht dat hierooder wordt gepreseoteerd is dan ook toegespitst
op de probleemstelling
en de onderzoeksmethode
waarmee
die
probleemstelling wordt benaderd - die hier aao de orde is: de plaats van de
pelgrimage in het christendom. Het veld is daartoe verdeeld in eeo aantal
categorieen; (1) de Myth and Ritual Theory, (2) de 'klassieke' traditie van het
riteoonderzoek, en (3) het mod erne riteoooderzoek,
sameogebracht op het
platform van de Ritual Studies. Deze indeling is vooral gekozeo om het verschil
in methodische benadering van verschillende groepen onderzoekers duidelijk te
1 H,\RRlSON,J.

E.: Ancient Art and &tua! (London 1919 (1913]) 228.
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maken. Het is niet het overzicht van een historische ontwikkeling. Historisch
lopen de verschillende benaderingen door elkaar en vindt over en weer
beillvloeding plaats. Voor de indeling van een auteur in een bepaalde groep
geldt hetzelfde: vrijwel geen van de behandelde auteurs behoort aileen en
uitsluitend tot een bepaalde categorie. Aan het eind van het overzicht is (4) een
aparte plaats ingeruimd voor drie Nederlandse
onderzoekers
en hun
buitenlandse
geestverwanten.
Zij hadden
ook in een van de drie
hoofdcategorieen
kunnen worden ondergebracht.
Ze worden echter apart
behandeld omdat zij drieen een Nederlandse traditie vormen waarin ook het
onderstaande onderzoek staat: de onderzoekstraditie
die opereert vanuit een
belangstelling voor de evolutionair-biologische
aspecten van het ritueel.
Datzelfde geldt voor de laatste categorie, (5) die van het ritenonderzoek in de
nieuwe traditie van de Cognitive Science of Religion, waarin ook methodisch een
belangrijke stap wordt gezet.

De ioorgescbiedenis
Na de Verlichting veranderde in Europa de houding ten aanzien van het
christendom. Niet aileen werd onder invloed van het Verlichtingsdenken de
christelijke theologie gerationaliseerd en ontstond er een christendom 'op twee
sporen", er kwam ook ruimte en belangstelling voor de bestudering van nietchristelijke religies. Bovendien werd religie vanaf de achttiende eeuw bestudeerd
door wetenschappers afkomstig uit verschillende disciplines, en niet langer
aileen door theologen.
Tot ver in de achttiende eeuw werden in het Europese gedachtegoed de
niet-christelijke godsdiensten beschouwd als een aanstootgevende belediging
voor de god van de christelijke openbaring. Die belediging werd in het
gunstigste geval opgevat als het gevolg van onwetendheid. Christelijke rituelen>
werden aangeduid met de term 'liturgie', en die van andere godsdiensten met de
term 'magic",
De onaantastbare overtuiging dat de eigen religie het product is van een
goddelijke openbaringsactiviteit en aile andere 'duivelse afgodendienst', schept
geen gunstig klimaat voor de studie van andere religies, en zeker niet voor de
studie van religie als een universeel menselijk fenomeen. Een van de eerste

2
Oat
wil zeggen: men bracht
een scheiding
aan tussen
'officieel
christendom'
en
'volksreligiositeit'.
Zie hiervoor verder hfdst. III.
3 Hier worden
de termen 'ritueel' en 'rite' als synoniemen
gebruikt. Vooralsnog
wordt ook geen
onderscheid
gemaakt russen bijvoorbeeld
ritueel en ceremonie.
Zie voor de problem en ten
aanzien van de dcfinitie van her concept 'ritueel': 1.4
~ BELL, C: Ritua!' Perspeaiues and Dimensions (New York 1997) 46-52.
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tekenen van een ommekeer in dit denken en van het besef dat de 'waarheid' van
een teligie, ook de christelijke, nooit zonder meet gegeven is, wordt zichtbaar in
het toneelstuk Nathan der Weire van Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781).
Met de parabel van de drie ringen in het hart van het stuk geeft Lessing zijn
visie op de waarheidsclaims van jodendom, christendom en islam. De ring van
de vader, die was bestemd voor de meest geliefde zoon, en die deze zoon tot
hoofd van de familie zou maken, blijkt, na de dood van de vader, twee
dubbelgangers te hebben: elk der drie zonen waant zich de meest geliefde, maar
geen van hen heeft de mogelijkheid dat hard te maken. Zo is het ook met de
drie godsdiensten, aldus Nathan: iedere gelovige heeft het geloof overgeleverd
gekregen en in het volste vertrouwen aanvaard, zoals ieder van de drie zoom de
ring heeft aanvaard in het volste vertrouwen dat hij de meest geliefde zoon was.
En daarachter kan geen van hen meer terug na de dood van de vader>.
De drie ringen van Nathan symboliseren het einde van het ongeschokte
geloof in de superioriteit en de absolute waarheid van de christelijke godsdienst.
Dat betekent natuurlijk niet dat de denkers van de Verlichting volledig
geseculariseerd waren.
In de achttiende
eeuw was feitelijke informatie
over niet-christelijke
godsdiensten schaars, met uitzondering van die van de klassieke oudheid. De
informatie over andere culturen was vooral afkomstig uit reisverhalen van
kooplieden en rnissionarissen en overwegend onbetrouwbaar.
Wanneer deze
onderzoekers
al tot enige onafhankelijkheid
in staat waren, dan waren ze
meestal toch niet lang genoeg ter plaatse om meer te kunnen waarnemen dan
de meest aan het licht tredende aspecten van een cultuur en een religie. Een
groot deel van deze reisverslagen
handelt
dan ook over rituelen. De
belangstelling
voor die reisverslagen
over vreemde
volkeren was in de
achttiende en negentiende eeuw groot. Hoe weinig feitelijk betrouwbaar deze
werken ook waren, ze vormden een inspiratiebron
voor onderzoekers
met
belangstelling voor vreemde religies. En het is in de publicaties van deze
onderzoekers dat het concept 'ritueel' zijn vorm kreeg als een rubriek van data
die ingezet konden worden in de theorievorming
over religie en cultuurv, Het
ritueel werd het analytische instrument bij uitstek aan de hand waarvan westerse
onderzoekers vreemde culturen en godsdiensten onderzochten en vergeleken.

S De jood Nathan zegr tot de moslim Saladin: U7ie kann ich meinen Viter weniger als d« den deinen
glauben? Oder IImgekehl1: Kann irh uon dir l'erlangen, dass dll deine Vorfabren Ligen strafst, W?l meinen nicbt
'{!" widersprechen? LESSING, G. E.: Natban der IVeise (Munchen
1960 [1779]) 80.
6 BEl.L, C. Rilual1.
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Charles
de
Brosses 7
(1709-1777)
was
een
van
die
vroege
godsdienstwetenschappers
die gebruik
maakten
van reisverslagen
om
hypotheses m-er religie te onrwikkelen. Het werk van De Brasses vormt een
mijlpaal aan her begin van het onderzoek naar religieuze fenomenen en zijn
hypotheses hebben lang stand gehouden. Het duurde echter nog meer dan een
eeuw voordat de eerste onderzoekers
daadwerkelijk op reis gingen om met
eigen ogen te aanschouwen
wat 'gedaan' werd in vreemde culruren en
godsdiensten. En toen bleek ook dat De Brasses' theorieen geen stand konden
houden.
In de Duitse onderzoekstraditie
was de aandacht vooral gericht op de
mythologie. Taalkundigen
als Wilhelm von Humboldt
(1767-1835) en de
gebroeders Jacob (1785-1863) en Wilhelm (1786-1859) Grimm waren de
pioniers op dit gebied. In hun voetspoor onrwikkelde zich in Duitsland een heel
eigen versie van het onderzoek naar riten en my then. De Duitse onderzoekers
stonden onder invloed van het gedachtegoed
van de Romantiek en vonden
inspiratie in de ontdekking van de Indo-Germaanse
taalfamilie. In Duitsland
waren het vooral ftlologen en etnologen die zich met vreernde religies en
rituelen bezighielden. Een van de leidende figuren in de ftIologische traditie was
de
taalkundige
Max Muller
(1823-1903).
De
methoden
van
deze
onderzoekstraditie
bleken echter al spoedig achterhaald''.
Met Edward Tylor (1832-1917) en James Frazer (1854-1941) begon, onder
invloed van het denken van Darwin, een nieuwe vorm van onderzoek terrein te
winnen, Daarin werden my the en rite als een samenhangend geheel gezien. De
onderzoekers van deze 'evolutionistische'
school probeerden de prehistorische
My then waren voor Tylor de
wortels
van religie bloat
te leggen0.
gedachtespinsels
van 'prirnitieve
filosofen'
en de riten waren de daaruit
afgeleide handelingen".
Tylor muntte de term 'animisme' voor deze, in zijn
ogen, vroegste vorrn van religie. Andere onderzoekers
echter vonden Tylors
nadruk op geloof en ideeen typisch voor het christelijke Europa en niet van
- Van hem is ccn beroerndc uirspraak als ecn \Tocge aanzct tot ten wetcnschappelijkc
antropologic de wcrcld in gcgaan: C" II 'e.rlpas dans des pOJ.ribilites, r'est dans l'bolllJ1/e meme qu'il [au!
tllfdier I'bol!/JI/{';il 171' s~Jgil pas d'ill/agil1er re qu'il tlllroil pli au d,; faire, lIlais de regarder ce qu'il fait. Dr,
BROSSFS, c.: DII CIIltedes dimxfitir/;es
(= Corpus des oem'res de philosophie en langue frant;aise)
(paris 1988 /17601) 143.
K BL'RKFRT,
W.: Gricchischer l\[y[hologic und die Geistcsgeschichre der ]\[odcrne, in: \'\', DEN
BOI'.R: LeJ elltdes dlls,riqlles aI/x XIXe el XXI' sieeles; let//:rplace dans I'/;isfoire des idies. Hili! exposes sllil'i.r
de disCtlSJiollJ'(Ccnc\'c 1980) 162-171,
En nict de c\'olutionairc wartels. :\[cn nam \'an Darwln bet dcnkcn in rermen van
apecm'olgcndc ontwikkclingsstadia O\'er - en men verLier daarbij he[ denkcn in [ermen \'an een
ccnmaligc 'schepping' - maar men ging nic[ zo vcr de wortels \'an rite en mrthc in hcr dierenrijk
re lokalisercn.
III B \ \1.,j. V \'-. & \X', E. ,x. \' \:--;BEFh:: SYlllbo/JforCOtlllJltlJliCtilioll, All ii/lror/lI(tioll fo tbe
i1l1tbropologiralJtllrl)' ~/religiOl1 (= Srudies of dCYeloping countries 11) (/\ssen 198511971 D JO-,E
<)
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toepassing op primitieve culturen. William Robertson Smith was een van deze
onderzoekers die een ander perspectief prefereerden II.
Een van de grote controverses
tussen onderzoekers
die zich in de
negentiende eeuw bezighielden met religieuze fenomenen werd veroorzaakt
door de vraag: wat ligt aan de basis van religie, de rite of de my the? De pionier
van deze controverse was William Robertson Smith.
Robertson Smith stond samen met James Frazer en Jane Harrison aan de
wieg van de oudste traditie in het ritenonderzoek!", de traditie die later bekend
zou worden onder de naam Myth and Ritual Tbeory>. Zij publiceerden rand 1890
aile drie een boek en zetten daarmee de traditie in de steigers. Robertson Smith
publiceerde in 1889 zijn Religion oj the Semites, James Frazer publiceerde in 1890
de eerste versie van The Golden Bough, en Jane Harrison publiceerde in datzelfde
jaar Mythology and Monuments oj Ancient Athens. Alleen in het geval van Robertson
Smith zou dit achteraf het hoofdwerk blijken te zijn en hij geldt dan ook als de
grondlegger van de traditie.
Binnen deze onderzoekstraditie worden rite en mythe onderzocht als rwee
fenomenen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De grondleggers
waren classici en bijbelwetenschappers.
In de twintigste eeuw hebben
wetenschappers
met zeer uiteenlopende
achtergronden,
en dus met zeer
uiteenlopende onderzoeksmethoden,
zich in deze lijn van onderzoek geschaard.
In de traditie van de Myth and Ritual Theory wordt tot op de dag van vandaag
onderzoek gedaan, al zijn de methoden natuurlijk ingrijpend gemoderniseerd14•
In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk wordt deze onderzoekslijn besproken.
Naast deze onderzoekslijn vestigde zich aan het eind van de negentiende
eeuw een rweede, waarin rituelen los van de my then en in het kader van de
sociale wetenschappen worden bestudeerd. Deze 'klassieke' traditie van het
rituelenonderzoek
heeft de grote namen voortgebracht
die nog steeds een
sternpel drukken op het ritenonderzoek: Van Gennep, Durkheim, Turner.
In de jaren zestig van de twintigste eeuw vond een paradigmawisseling
plaats in de antropologie en ook het ritenonderzoek
veranderde hierdoor
ingrijpend. In reactie op de 'schrijftafelantropologie'
van onderzoekers als
Frazer en Robertson Smith, en de massieve theorieen van Durkheim en Freud,
kwamen antropologen met voorschriften tot 'participerend onderzoek' en thick
description. De antropologie werd de wetenschap van het 'verschil', de 'breedte'
II Mary Douglas formuleerde het als voigt: IPhereas Tjlor was interested in what quaint relics can tell liS
of the past, Robertson Smith tuas interested in the common elements in modem and prifllitille experience. Tylor
foanded folklon: Robertson SlIIitb founded social anthropology. DOL'GL\S, M.: Purity and Danger. An
Analysis ofCOl1ceptsof Poi/tition and Taboo (Middlesex 1970 l19661) 24.
12 Dar wil zeggen: ritenonderzoek
anders dan onderzoek naar riruelcn in her kader van de
christelijke liturgie vanuir een theologisch perspectief.
13 Robert Segal presenteert de traditie onder deze naam.
14 Voor cen overzicht: SEG.-\L,
R. (ed.): Tbe M)'tb and Ritua/ Theory. AN Anth%gy (Oxford 1998).
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en de 'context' in reactie op de nadruk die het oudere onderzoek legde op de
'universaliteit' en de 'oorsprong'.
Riruelen werden niet langer beschouwd als
statisch, traditioneel en universeel, maar als veranderlijk, veranderbaar
en
cultureel bepaald. Oit is de context waarin het mod erne ritenonderzoek
staat,
zoals dat in de tweede helft van de twintigste
eeuw geleidelijk werd
samengebracht op het multidisciplinaire platform van de Ritual Studies15.

1.2 MYTH EN EN RITEN

De grondleggersvan de Myth and Ritual Theory
William Robertson Smith
William Robertson Smith (1846-1894) doceerde eerst Hebreeuws en exegese
van het Oude Testament in Aberdeen, en later Arabisch in Cambridge. In zijn
bekendste werk, Lectures on the Religion of the Semites, betoogt Robertson Smith
dat in oude religies het ritueel primair was en de my the daarvan afgeleid. Pas op
het moment dat de oorspronkelijke
betekenis van de rite vergeten was, werd
een my the 'uitgevonden' om het ritueel te verklaren. Waar voor Tyler de my the
een verklaring van de wereld is, is zij voor Robertson Smith een verklaring van
de rite.
In Lecture I bakent Robertson Smith zijn onderwerp af: hij concentreert zich
op de Semitische volken, dat wil zeggen de Arabieren, Hebreeen, Phoeniciers,
Ararneeers, Babyloniers en Assyriers. Temidden van deze volken zijn drie van
de grote wereldgodsdiensten
ontstaan.
Robertson
Smith is echter nier
geinteresseerd in jodendom, christendom
of islam, maar in hun gezamenlijke
'voorouder':
[... J Semitic refigion as a whole in its common features and general !ype'16.
Achter de drie grote historische
godsdiensten
ligt de oude 'onbewuste'
religieuze traditie van de Semieten. Om de drie grote godsdiensten te kunnen
begrijpen is het noodzakelijk de religieuze traditie die er aan voorafging, en
waarop ze hebben voortgebouwd,
te kennen. Geen enkele historische religie is
begonnen als een tabula rasa) of ze nu de oudere religie heeft geabsorbeerd of
verworpen, aldus Robertson Smith. Uit het Oude Testament blijkt vele malen
dat de Israelieten van voor de ballingschap moeite hadden hun eigen religie
gescheiden te houden van die van de omringende volken. Israel had door zijn

IS Op dat platform heefr ook her modcrne onderzoek
in de tradirie van de Myth and Ritual
Theory een plaars gevonden.
1(,
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\XI.: Leaares on tbr Rdigion ojthe Semites. First Series: The Fundamenta] Instiuaions

(London 1907 [18891) 1.
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nauwe verwantschap met deze volken een (Semitische) religieuze erfenis met
hen gemeen. Bovendien behoorden hun talen tot dezelfde farnilie.
De westerse neiging om religie op te vatten als primair een stelsel van
dogma's en een metafysica vertekent het zicht op oude religies, want daarin was
geen sprake van deze zaken, aldus Robertson Smith, aangezien de goden samen
met de mensen als een organisch geheel de maatschappij vormden.
The propriety of keeping back all metaphysical questions as to the nature of the
gods till we have studied the practices of religion in detail, becomes very apparent if
we consider for a moment what befel the later philosophers and theosophists of
heathenism in their attempts to construct a theory of the traditional religion. None
of these thinkers succeeded in giving an account of the nature of the gods from
which all the received practices of worship could be rationally deduced, and those
who had any pretensions to orthodoxy had recourse to violent allegorical
interpretations in order to bring the established ritual into accordance with their
theories. [... J The record of the religious thought of mankind, as it is embodied in
religious institutions, resembles the geological record of the history of the earth's
crust; the new and the old are preserved side by side, or rather layer upon layer. The
classification of ritual formations in their proper seguence is the first step towards
their explanation, and that explanation itself must take the form, not of a
speculative theory, but of a rational life-history!". [... J The relation between the
gods of antiquity and their worshippers was expressed in the language of human
relationsh.ip, and this language was not taken in a figurative sense but with strict
literality. [... J the part of conduct which was determined by his relation to the gods,
was simply one side of the general scheme of conduct prescribed for him by his
position as a member of society. There was no separation between the spheres of
religion and of ordinary life. [... J This account of the position of religion in the
social system holds good, I believe, for all parts and races of the ancient world in
the earlier stages of their history. The causes of so remarkable a uniformity lie
h.idden in the mists of prehistoric time, but must plainly have been of a general
kind, [... J for in every region of the world, as soon as we find a nation or a tribe
emerging from prehistoric darkness into the light of authentic history, we find also
that its religion conforms to the general type which has just been indicated!".
De oude religies bestonden voornamelijk uit instituties en praxis, aldus
Robertson
Smith. De praxis stond vast als een verplichting, maar de
interpretatie was voor een ieder open zonder dat er sprake was van orthodoxie
of heterodoxie. In tegenstelling tot de rite vormde de mythologie niet een
essentieel onderdeel van de religie. De myth en, die waren verbonden met
heiligdommen en feesten, vormden een 'extraatje' boven op de verplichte rite.
Als de rite correct werd uitgevoerd rnaakte het niet uit wat de voltrekker er bij
118
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geloofde. My then vormden dus op generlei wijze een verplicht geloofsgoed en
omgekeerd
was een 'correct'
geloof op generlei wijze een verdienste.
Mythologie hoort dientengevolge bij de bestudering van oude religies niet de
prominente plaats te hebben die ze op dit moment heeft, aldus Robertson
Smith in 188919, hoewe! het natuurlijk geen twijfe! lijdt dat in de latere stadia
van oude religies de my the aan belang won. Maar dat was slechts als een
verklaring van een rituee! waarvan men de betekenis niet meer begreep.
So far as myths consist of explanations of ritual, their value is altogether secondary,
and it may be affirmed with confidence that in almost every case the myth was
derived from the ritual, and not We ritual from the myth; for We ritual was fixed
and we myth was variable, the ritual was obligatory and faith in the myth was at the
discretion of the worshipper. Now by far the largest part of We myths of antique
religions are connected with the ritual of particular shrines, or with the religious
observances of particular tribes and districts. In all such cases it is probable, in most
cases it is certain, that the myth is merely We explanation of a religious usage; and
ordinarily it is such an explanation as could not have arisen till the original sense of
the usage had more or less fallen into oblivion-P. [... J Before we can handle myths
with any confidence, we must have some definite hold of the ideas expressed in the
ritual tradition, which embodied We only fixed and statutory elements of the
religion?'.

De 'oerrite' bij uitstek, the sum and substance rd· worship22, is vo or Robertson
Smith het offer. Aile oude religies kennen vanaf een bepaald stadium in hun
ontwikkeling het offerritueel, en in het Oude Testament wordt nergens een
verklaring voor het bestaan van het offerritueel gegeven. Het was kennelijk
zowel voor Israel als voor de omringende volken een vanzelfsprekendheid.
Here, therefore, we have to deal with an institution that must have been shaped by
the action of general causes, operating very widely and under conditions that were
common in primitive times to all races of mankind-".
De oudste vorm van offerrite is die waarbij de aanbieders van het offer
tezamen met de godheid de maaltijd gebruiken. De gezamenlijke maaltijd
vormde de belangrijkste uitdrukking van sociale eenheid in primitieve culturen,
aldus Robertson Smith

19

Waarschijnlijk met het oog op de Duitse ondcrzoekstraditie.
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Those who sit at the meat together are united for all social effects; those who do
not eat together are aliens to one another, without fellowship in religion and
without reciprocal social duties>', [... j To the primitive man all other men faU under
two classes, those to whom his life is sacred, and those to whom it is not sacred.
The former are his fellows; the latter are strangers and potential foemen [... J. But
that circle again corresponds
to the circle of kinship, for the practical test of kinship
is that the whole kin is answerable for the life of each of its mernbers-", [... J We
may now take it as made out that, throughout
rile Semitic field, the fundamental
idea of sacrifice is not that of a sacred tribute, but of communion between the god
and his worshippers by joint participation in the living flesh and blood of a sacred
victim ".

Door tijdens de gezamenlijke maaltijd de godheid/voorouder
een deel van
het vlees aan te bieden, wordt en blijft deze opgenomen
in de clan en
tegelijkertijd verplicht tot solidarireit met de belangen van die zelfde clan.
Voor
Robertson
Smith
is deze
gezamenlijke
clanmaaltijd
de
totemmaaltijd-?
- waarbij oak de godheid aanzit, de vroegste vorm van
aantoonbaar
ritueel gedrag. Wat daarvoor ligt is verborgen in de mists 0/
prehistoric time. En dit ritueel gedrag brengt pas een my the voort wanneer niet
langer duidelijk is waarvoor het dient. Zander rituelen zouden er geen my then
bestaan en zander kennis van de rituelen die aan hun oorsprong liggen zijn
my then onverklaarbaar. Iedere allegorische verklaring van my then is de 'falsest of

false guides as to the origina/meaning of the old religions'28.
Robertson Smith was de eerste die deze visie op my the en rite verwoordde,
zoals hij ook de eerste was die de comparatieve methode gebruikte en de eerste
die het totemisme in het centrum van de godsdienstwetenschap
plaatste. Mede
door zijn Lectures on the Religion 0/ the Semites ontstond er een discussie over de
verhouding tussen my the en rite die tot ver in de twintigste eeuw duurde. Zijn
idee en over het totemisme waren een inspiratiebron
voor Durkheim en zijn
sociologische school, die het idee van de rite als een in de eerste plaats sociale
activiteit verder uitwerkre, en voor Freud en de psychoanalytische
school, die
voortbouwde op het idee van de totemmaaltijd.
James Frazer
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Robertson Smith was de eerste die her totemisme tot object
van godsdienstwctenschappclijk
ondcrzock
maakte. Hij bchandelde
het onderwerp
publica tic uit 1885, KinJbip and Marriage in ear/J'Arabia. Zie: V.\:--':B.\.\J.: ~ymbo/s 45.
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Het waarschijnlijk
meest populaire
werk dat de antropologie
heeft
voortgebracht
werd
geschreven
door
een
van
haar
vroegste
vertegenwoorcligers,
James Frazer (1854-1941). Frazer schreef vanaf 1890
steeds langere versies van zijn levenswerk, The Go/den Bough, totdat het in 1915
twaalf delen omvatte. In 1922 s telde hij daarvan een verkorte uitgave samen.
Deze verkorte uitgave is nog steeds in druk. In 1936 publiceerde Frazer nog
een dertiende deel bij de uitgebreide versie. Hoewel Frazers werk zeker voldoet
aan de eis van thick description die de moderne antropologie
stelt, was van
participerende observatie geen sprake. The Go/den Bough kwam geheel tot stand
in de srudeerkamer.
Frazer is in zijn grote oeuvre niet altijd consistent geweest ten aanzien van
de relatie russen my the en rite, maar toch lijkt bij hem de nadruk te liggen op
het primaat van de my the. Aanvankelijk zerte hij zich aan deuitwerking
van de
theorie van Robertson Smith-", maar geleidelijk aan ging hij over naar het kamp
van Trior. Evenals voor Tylor zijn voor Frazer my then de verklaring van de
wereld, de prirnitieve voorganger van de wetenschap, maar voor Frazer staat die
verklaring van de wereld geheel in dienst van de controle over de wereld. De
'primitieve wetenschap' is voor Frazer vooral 'toegepaste wetenschap' en niet
'primitieve
filosofie'
zoals Tyler veronderstelde.
The Golden Bough is
waarschijnlijk het meest invloedrijke werk in de discussie over het my the/rite
vraagsruk en het is tot ver in de twintigste eeuw een inspiratiebron
gebleven
voor talloze onderzoekers-".
Frazer hanteert het evolutionistische
schema: magie - religie - wetenschap.
De vroege mens kende aileen magie, volgens Frazer. Dingen die op elkaar lijken
worden beschouwd
als verbonden,
en dingen die eenmaal in contact zijn
geweest worden beschouwd als voor altijd in contact.
In short, magic is a spurious system of natural law as well as a fallacious guide of
conduct; it is a false science as well as an abortive art!'. [... J Homoeopathic magic
commits the mistake of assuming that things which resemble each other are the
same; contagious magic commits the mistake of assuming that things which have
once been in contact with each other always are in contact-",

Op basis van deze aannames worden allerlei handelingen uitgevoerd om de
wereld te rnanipuleren.
Daarbij zijn goden niet nodig, aldus Frazer. Hij
beschouwt dat wereldbeeld kennelijk niet als een my the. In deze fase van de

Frazer werkte evenals Robertson Smith in Cambridge.
SEG.\l.: The AT)'lb and Rill/ol Tbeone 3-5,37.
3l FR.\ZER, J. G.: Tbe Colden Bough. A Stlld), in .\fagic and Religion. Abridged edition (1922) (London
1994) 11.
.1e idem 12
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menselijke ontwikkeling lijkt er voor Frazer aileen sprake te zijn van ritueel, en
in die zin zou hij de rite dus als primair beschouwen.
\X'herever sympathetic magic occurs in its pure unadulterated form, it assumes that
in narure one event follows another necessarily and invariably without the
intervention of any spiritual or personal agency-D.
Magie als een false science moest wel een keer door de mand vallen:
The shrewder intelligences must in time have come to perceive that magical
ceremonies and incantations did not really effect the results which they were
designed to produce, and which the majority of their simpler fellows still believed
that they did actually produce. This great discovery of the inefficacy of magic must
have wrought a radical though probably slow revolution in the minds of those who
had the sagacity to make it}4.
Religie is gebaseerd

op een heel ander wereldbeeld,

aldus Frazer:

[ ... J religion involves, first, a belief in superhuman beings who rule the world, and,
second, an attempt to win their favour; it clearly assumes that the course of nature is
to some extent elastic or variable, and that we can persuade or induce the mighty
beings who control it to deflect, for our benefit, the current of events from the
channel in which they would otherwise flow. Now this implied elasticity or
variability of nature is directly opposed to the principles of magic as well as of
science, both of which assume that the processes of nature are rigid and invariable
in their operation, and that they can as little be turned from their course by
persuasion and entreaty as by threats and intirnidation '>,
Voordat de fase van de pure 'religie' aanbrak echter, was er een lange
overgangsperiode
waarin 'religieuze' my then min of meer 'magische' rituelen
voortbrachten.
Daarvan worden in The Golden Bough talloze voorbeelden
gegeven.
Frazers grootste belangstelling gaat uit naar de goden van de vegetatie, zoals
bijvoorbeeld Adonis, Osiris en Dionysos door hem worden ge1dentificeerd.
Hun dood en wedergeboorte
wordt jaarlijks ritueel geensceneerd
om de
wedergeboorte
van de vegetatie na de winter te verzekeren. In deze fase is de
rite duidelijk de enscenering van de my the:
Thus we are told that the Egyptians held a festival of Isis at the time when the Nile
began to rise. They believed that the goddess was then mourning for the lost Osiris,
13
J4
.J5
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and that the tears which dropped from her eyes swelled the impetuous tide of the
river. Now if Osiris was in one of his aspects a god of the corn, nothing could be
more natural than that he should be mourned at midsummer. For by that time the
han-est was past, the fields were bare, the river ran low, life seemed to be
suspended, the corn-god was dead-". [... J if the old Egyptian farmer felt a secret joy
at reaping and garnering the grain, it was essential that he should conceal the natural
emotion under an air of profound dejection. For was he not severing the body of
the corn-god with his sickle and trampling it to pieces under the hoofs of his cattle
on the rreshingfloor? Accordingly we are told that it was an ancient custom of the
Egyptian corn-reapers to beat their breasts and lament over the first sheaf cut

[..y.
Dit was een 'populaire' rite, c:liegelijk op ging met de seizoenen. Omdat de
officiele Egyptische kalender gebaseerd was op het maanjaar en geen correcties
kende, verschoven de officiele fees ten door het jaar, Maar oak bij c:lie feesten
werd am Osiris gerouwd en zijn wederopstanc:ling gevierd:
Another Ch.ristian writer describes how the Egyptians, with shorn heads, annually
lamented over a buried idol of Osiris, smiting their breasts, slashing their shoulders,
ripping open their old wounds, until, after several days of mourning, they professed
to find the mangled remains of the god, at wh.ich they rejoiced-". [... J The rites
lasted eighteen days [... J and set forth the nature of Osiris in his triple aspect as
dead, dismembered, and finally reconstituted [... ]39.
In sommige gevaUen ncernt de koning in de rite de plaats van (het beeld
van) de godheid in. De rituele dood van de godheid betekent de werkelijke
dood van de koning. De koning wordt geofferd:
Possibly in prehistoric times the kings themselves played the part of the god and
were slain and dismembered in that character. [... J a custom of sacrificing human
beings, and especially divine kings, in the character of Dionysos, a god who
resembled Osiris in many points and was said like him to have been torn limb from
lirnlr'".
Elders is de koning zelf een godheid en houder van het levensprincipe:
If the high gods, who dwell remote from the fret and fever of this earthly life, are
yet believed to die at last, it is not to be expected that a god who lodges in a frail

,(, idem
r idem
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tabernacle of flesh should escape the same fate [... ]. Now primitive peoples, as we
have seen, sometimes believe that their safety and even that of the world is bound
up with the life of one of these god-men or human incarnations of the divinity.
1 arurally, therefore, they take the utmost care of his life, out of a regard of their
own. But no amount of care and precaution will prevent the man-god from growing
old and feeble and at last dying. [... ] The danger is a formidable one [... ] There is
only one way of averting this dangers. The man-god must be killed as soon as he
shows symptoms that his powers are beginning to fail, and his soul must be
transferred to a vigorous successor [... ]41. Some peoples, however, appear to have
thought it unsafe to wait for even the slightest symptom of decay and have
preferred to kill the king while he was still in full vigour of life. Accordingly they
have fixed a term beyond which he might not reign, and at the close of which he
must die [... ]42.
GeleideJijk aan werden de regels gemodificeerd:
\V'hen the time drew near for the king to be put to death [... ] he abdicated for a few
days, during which a temporary king reigned and suffered in his stead. At first the
temporary king may have been an innocent person, possibly a person of the king's
own family; but with the growth of civilisation [... J a condemned criminal would be
invested with the brief and fatal sovereignty-H.
Om tenslotte helemaal geritualiseerd

te worden:

The king still abdicates annually for a short time and his place is filled by a more or
less nominal sovereign; but at the close of his short reign the latter is no longer
killed, though sometimes a mock execution still survives [... 144.
Dergelijke
korte,
algemene
inleidingen
worden
gevolgd
door
zeer
uitgebreide beschrijvingen
van (in dit geval) voorbeelden van een dergelijke
rituele moord op de koning bij volken en stammen van over de hele wereld en
van alie tijden. Beschrijvingen van rituelen die nog in gebruik zijn bij primitieve
stammen (of waarvan Frazer in ieder geval gelooft dat ze nog in gebruik zijn)
worden gevolgd door beschrijvingen van rituelen uit de klassieke oudheid, die
weer worden gevolgd door beschrijvingen
van moderne
kroningsrituelen
waarin volgens Frazer nog steeds sporen van de rituele moorden gevonden
kunnen
worden.
Achter
de barokke
hoeveelheid
feitenmateriaal
bJijft
voordurend
Frazers denkschema
zichtbaar: de mens evolueerde vanuit een
barbaars stadium naar meer en meer geciviliseerde stadia, zijn ideeen over god
41
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en wereld veranderden, en daarmee veranderden ook de rituelen die hij voltrok,
Dat het werk van Frazer, ondanks
het feit dat het is gefundeerd
op
onbettouwbaar
datamateriaal en oak wat betreft de methode achterhaald is, nog
steeds wordt gelezen, is ongetwijfeld te danken aan zijn grote ideeenrijkdorn,
die ook de hedendaagse onderzoeker nog kan inspireren.

Jane Harrison, Francis Cornford en Gilbert Murray
Jane Harrison (1850-1928), archeoloog en docent aan de universiteit van
Cambridge, was de leider van een groep classici die bekend werd onder de
naam Cambridge Ritualists. Zij beschouwde Frazer als haar mentor en zij paste
zijn ritentheorie toe op de klassieke oudheid. Harrison volgde Frazer in zijn
ideeen over een rite rondom
de dood en wederopstanding
van een
vegetatiegodheid,
maar
zij interpreteerde
dezelfde
rite ook als een
initiatieritueel, en beschouwde dat als ouder dan, en ten grondslagliggend
aan,
de vegetatierite''>. Zij volgde daarin Durkheim, die de oorsprong van het ritueel
zocht in het leven in sociale verbanden. Voor Harrison was de my the niet een
verklaring voor een rite waarvan de werkelijke betekenis was vergeten, zoals
voor Robertson Smith het geval was, maar het was evenmin een verklaring van
de wereld, zoals Frazer lijkt te beweren. Harrison beschouwde my the en rite als
de rwee zijden van dezelfde medaille:
A mytbos to the Greek was primarily just a thing spoken, uttered by the mouth. [... J
From sounds made by the mouth, to words spoken and thence to tale or story told
the transition is easy. [... J This primary sense of mythos as simply the thing uttered,
expressed by speech rather than action [oo.]. The primary meaning of myth in
religion is [... J the spoken correlative of the acted rite, the thing done; it is TO
kYOl1EVOV as contrasted with or rather as related to TO ogwpcvov.
[ ... J46 or as the
Greeks would put it, we have in a rite rd ogwl1Eva but also Ta bd toic ogCtJl1ivo!~
kYOl1EV(F
Het o(!wpevo08

is een 'gedanste'

ervaring of belevenis:

A ogw!1EVOV is as we said not simply a thing done, not even a thing excitedly and
socially done. [... J It is a thing re-done or pre-done, a thing enacted or represented.
It is sometimes re-done, commemorative, sometimes pre-done, anticipatory, and
both elements seem to go to its religiousness. [... J The important point to note is
that the hunting, fighting, or what not, the thing done, is never religious; the thing
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re-done with heightened emotions is on the way to become so. The element of
action re-done, imitated, the element of ,,!;tWI!;, is, I think, essential. In all religion,
as in all art, there is this element of make believe. Not the attempt to deceive, but a
desire to re-live, to re-presenrl9. [ ... J there is certainly nothing present that by any
straining of language can be called a god, nothing equivalent to what i/Je mean
nowadays by worship>".

Uit de dansende
en zingende groep wordt een leider gekozen,
langzamerhand wordt deze leider de figuur waarom het draait en de groep
verandert van een congregation in een audience, aldus Harrison. De emotie van de
groep wordt gepersonifieerd door de leider en geabstraheerd tot een godheid>'.
Deze ideeen ontvouwde Harrison voor het eerst in haar boek Prolegomena to the
Stucfy if Greek Religion rut 1903, waarin ze zich vooral met het ritueel bezighield.
In 1911 verscheen Harrisons meest bekende boek, Themis. Daarin behandelt ze
my the en rite in samenhang.
In het eerste hoofdstuk van Tbemis ontrafelt Harrison een op Kreta ontdekte
hymne over Zeus, de Lf7irkttngsgeschichte ervan, hoe deze hymne haar oorsprong
vindt in een initiatierite, en hoe de figuur van de Olyrnpische Zeus zijn
oorsprong vindt in dezelfde initiatierite. De hymne zelf is waarschijnlijk uit de
derde eeuw voor Chrisms, maar bevat volgens Harrison zeer oud materiaal, dar
teruggaat op een oorspronkelijke initiatierite. De in de hymne verwoorde mythe
is zelf ontsprongen aan de oorspronkelijke rite:
The Hymn [... J embodies very early material, material indeed so primitive that we
seem at last to get back to the very beginnings of Greek religion, to a way of
thinking that is not in our sense religious at all, but that demonstrably
leads on to
religious faith and practice. [... J It lets us see myth as well as ritual in the making, it
will even disclose certain elements that lie deep embedded
in early Greek

philosophy=.

In de hyrnne wordt eerst de 'Grote Kouros' aangeroepen. Daarna is er
sprake van een drieledige gebeurtenis: (1) Een kind wordt weggenomen van zijn
moeder en verzorgd door mannen genaamd Koaretes», Er is sprake van een
dans met wapens. (2) Het kind wordt verborgen, gedood en geslacht. (3) Het
kind komt weer tot leven.
Dit complex wordt door Harrison gei"nterpreteerd als een initiatierite. Door de
dans raken de jonge mannen, de Kouretes, in extase:
~9H.\RR1SON,j. E.: Tbemis 43.
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In the light of the initiation ceremonies we understand why the Kouretes [... J
though they are real live youths are yet regarded as oexlflovEC;,
as half divine, as
possessed (ev6EOl), enthusiastic, ecstatic [... JS-!. The worshippers in the Hymn
invoke a Kouros who is obviously but a reflection or impersonation of the body of
the Kouretes, They 'allege as their reason' an aetiological myth. This myth on
examination turns out to be but the mythical representation of a rite of mimic death
and resurrection practised at a ceremony of initiation's. [... J We are face to face
with the fact, startling enough, that these religious figures arise, not from any
'religious instinct', not from any innate tendency to prayer and praise, btlt straigiJt out
of a social (tIstom56 [... J The worshippers, or rather the social agents, are prior to the
god. The ritual act, what the Greeks called the OQWflEVOV,
is prior to the diviniry>",
Maar:
This does not, however, imply, as is sometimes supposed, that ritual is prior to
myth; they probably arose together. Ritual is the utterance of an emotion, a thing
felt, in action, myth in words or thoughts. They arise pan pass». The myth is not at
first aetiological, it does not arise to give a reason; it is representative, another form of
utterance, of expression. When the emotion that started the ritual has died down
and the ritual though hallowed by tradition seems unmeaning, a reason is sought in
the myth and it is regarded as aetiological=.
Dit hele ontwikkelingsproces
de verering van Dionysos:

is het best bewaard gebleven

in de riten rond

We have seen rile Kouros grow out of the band of his attendants the Kouretes [... J.
We have further seen or rather suspected that in the thiasos of Dionysos, in his
attendant Satyrs, the band of daimones who attended the Kouros found its closest
analogy. [... J Dionysos is the Kouros. The Cretan cult of the Kouretes and the
Thracian religion of Dionysos are substantially one>",
Wanneer eenmaal ideeen over goden zijn ontstaan, ontstaat er een diversiteit
aan riten voor verschillende gelegenheden,
als eerste de rite van dood en
opstanding van de vegetatie die in het voorjaar werd voltrokken. En vanuit dit
voorjaarsfestival,
het festival van Dionysos,
ontwikkelde
zich de Griekse

,4 H.\RR1S0N,].
55
56
55R
59

idem
idem
idem
idem
idem

E.: Tbemis 26.
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beschaving met haar helden, Olyrnpische goden, offers, festivals, tragedies en
atletiekwedstrijden.
Het hoofdstuk over de oorsprong van de Olympische Spelen in Themis is
niet van Harrison zelf, maar van Francis Corn ford (1874-1943), een jongere
tijdgenoot en collega van Harrison in Cambridge. Voor Cornford zijn de
Olyrnpische Spelen geen begrafenisritueel, zoals in zijn tijd werd verondersteld,
maar een uitvergroot
onderdeel
van het voorjaarsfestival,
te weten de
hardloopwedstrijd
tussen jonge mannen om uit te maken wie de leider van de
Kouretes voor dat jaar rnocht zijn: [... ] developed !lj successive accretions into the

elaborate athletic sports, which in later times came to be the central feature of the whole
jestivaf'1J.
Tussen hoofdstuk acht en hoofdstuk negen van Themis is een Excursus on the
ritualforms preserved in Greek tragedy opgenomen. Ook dat is niet van de hand van
Harrison, maar van die van Gilbert Murray (1866-1957), aan wie Harrison
Themis heeft opgedragen. Murray was hoogleraar Grieks aan de universiteit van
Oxford:
The following note presupposes
certain general views about the origin and essential
nature of Greek Tragedy. It assumes that Tragedy is in origin a Ritual Dance [... J.
Further, it assumes, in accord with the overwhelming
weight of ancient tradition,
that the Dance in question is originally or centrally that of Dionysos, performed at
his feast, in his theatre [.. .]. It regards Dionysos [... J a vegetation god, like Adonis,
Osiris, etc., who represents the cyclic death and rebirth of the Earth and the World,
i.e., for practical purposes, of the tribe's own lands and the tribe irself".

In 1913 publiceert Harrison een boekje met de titel Ancient Art and Ritual. In
dit boek werkt Harrison de Excursus van Murray in een meet algemene zin
verder rut. Ze beschouwt kunst als eeo 'evolutie' van de rite:
The stages, it would seem, are: actual life with its motor reactions, the ritual copy of
life with its faded reactions, the image of the god projected by the rite, and, last, the
copy of that image, the work of art. [... J Primitive art in Greece, in Egypt, in
Assyria, represents
either
rites, processions,
sacrifices,
magical
ceremonies,
embodied prayers; or else it represents the images of the gods who spring from
those rites'". [... J Take the armed dance. There is, first, the 'actual necessity of war'.
Men go to war armed, to face actual dangers, and at their head is a leader in full
armour. That is real life. There is then the festal re-enactment
of war, when the fight
is not actually fought, but there is an imitation of war. That is the ritual stage, the
F. M.: The origin of the Olympic games, in: J. E. H.\RRISOK: Tbersi: 256.
G.: Excursus on the ritual forms preserved in Greek tragedy, in: J. E. H \RJUSON:
Tbemis 341. Deze visie op de tragedie is nog steeds geldig voor hedendaagse onderzoekers, zie:
ERP T.I.IULIN
KIp, A. i\1. V.IN: Bokkenzang. Oller Griekse tragedies (Amsterdam 1997).
62 H.\RRJSO;':,J.
E.: .Anaent Aft and RittlaI191-192.

ooCORN
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61 MURR.W,
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dromenon. Here, too, there is a leader.

More and more this dance becomes a
spectacle, less and less an action. Then, from the periodic dromenon, the ritual
enacted year by year, emerges an imagined permanent leader; de daemon, or god - a
Dionysos, an Apollo, an Athena. Finally the account of what actually happens is
thrown into the past, into a remote distance, and we have an 'aetiological' myth - a
story told to giye a cause or reason. The whole natural process is inverted. And last,
as already seen, the god, the first work of art, the thing unseen, imagined out of the
ritual dance, is cast back into the visible world and fixed in space='. [... J Sculpture,
drawing, all arts save music are imitative; so was the dance from which they
sprang'r'.

Dat gezegd zijnde kan er met andere
gekeken warden, aldus Harrison:

agen

naar her hedendaags

ritueel

The ritualist is, to the modern mind, a man concerned perhaps unduly with fixed
forms and ceremonies, with carrying out the rigidly prescribed
ordinances
of a
church or sect. The artist, on the other hand, we think of as free in rhought and
untrammelled
by convention in practice r... J Art and ritual, it is quite true, have
diverged to-day; but [... ] these twa divergent developments
have a common root,
and neither can be understood
without the other. It is at the outset one and the
same impulse that sends a man to church and to the theatre=.

Het werk van Jane Harrison kreeg nagal wat kritiek te verduren, oak van
bewonderaars,
vanwege het feit dar zij de neiging bad om met aile
wetenscbappelijke
winden mee te waaien. Zij liet zich inspireren door zo
uiteenlopende figuren als Frazer, Durkheim, Bergson en Freud, en dat kwam de
cansistentie
van baar werk niet altijd ten goede=, Niettemin
maken baar
geschriften nag steeds een frisse indruk en blijken ze ook voor het hedendaagse
ritenonderzoek nag steeds interessanr'",

Verdere ontwikke/ing uan de Myth and Ritual Theory

Inleiding
De boven besproken

onderzoekers

Theory. In feite waren zij de vroege

legden de basis voor de JIII)'thand Ritual
vertegenwoordigers
van twee graepen

idem 195·196
idem 197
(,; idem 9-10
(,1
64

VERSKEJ.,
H. S.: Transition and Ret'enal in ,\Jylb lind fullla/ (= Studies
religion vol. 6·11) (Leider. 199-+(1993)) 23-29.
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Zie: 1.5
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onderzoekers - classici enerzijds en bijbelwetenschappers
anderzijds - die al snel
uiteengingen en verder weinig contacten onderhielden,
Het was aanvankelijk
aileen de groep van bijbelwetenschappers
die de naarn Myth and Ritual Schoo158
droeg. De rwee groepen verschilden over een aantal zaken van mening. Frazer
en Harrison waren bijvoorbeeld van mening dat my the en rite zich over de hele
wereld op een vergelijkbare manier hadden ontwikkeld, en wei spontaan; de
vertegenwoordigers
van de Myth and Ritual School waren van mening dat er
culturele diffusie had plaarsgevondenw.
Robertson Smith beschouwde de my the als een (late) verklaring van de rite.
De rite, en dan speciaal een bepaalde vorm van het offerritueel, zag hij als de
oorsprong van aile religie. Het concept 'godheid' wordt door Robertson Smith
als gegeven beschouwd
en niet verder geevalueerd. James Frazer ziet rut
concept ontstaan uit een besef dat in een bepaald stadium van de menselijke
ontwikkeling doordringt: het besef dat de we reid niet maakbaar is. Dit stadium
noemt Frazer het 'religieuze' stadium van de mensheid.
In het daaraan
voorafgaande
stadium, het 'magische', ging de mens in een soort pseudowetenschappelijk
wereldbeeld
uit
van
een
in
principe
volstrekte
beheersbaarheid
van aile processen en was het concept 'godheid' niet no dig. In
het tussenstadiurn russen het 'magische' en het 'religieuze' wereldbeeld worden
(magische) riten uitgevoerd in verband met, en naar aanleiillng van, myth en
over goden. De meest oorspronkelijke
van deze riten zijn rue rondorn een
vegetatiegodheid
en de hem vervangende koning, aldus Frazer. Jane Harrison
beschouwt
de my the als het gesproken
gedeelte van een rite en dus
onlosmakelijk daarmee verbonden. Zij beschouwt de initiatierite als de 'oerrite'
en fundeert dus de rite, evenals Robertson Smith, in de sociale interacties
tussen rnensen, Anders dan Robertson Smith echter, voert zij aan dat her
concept 'godheid' uit de rite voortkomt.
Het is een abstrahering
van de
collectieve emotie.
Frazer vergeleek my then en riten van zeer uiteenlopende culturen en uit ver
uiteenliggende tijden met elkaar, maar beperkte zich daarbij tot het rituele
complex van sterven en wederopstanding
van de vegetatie-godheid
en de rol
van de koning. Robertson Smith was gespecialiseerd in de culturen van het
Midden Oosten, en Harrison in rue van Griekenland, en in hun overwegingen
beperken zij zich tot deze culturen. Hun navolgers pasten de theorieen toe op
andere culturen en andere rituele complexen en voegden er eigen rnodificaties,
verfijningen
en moderniseringen
aan toe naarmate
er meer en beter
feitenmateriaal
beschikbaar
kwam. Zoals Harrison
de oorsprong
van de

(,x Zie: HOOKE, S. H.: The Myth and Ritual pattern

and Ritual Theory 83-92.
69 VER5:-JEL, H. S.: Transition 29-37.
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kunsten in het ritueel zag, zo traceerde
filosofie tot op haar rituele wortels 70.

Francis Cornford

de oorsprong

van de

De ontwikkeling van de ivIyth and Ritual Theory was vooral een Engelse
aangelegenheid. Op het vasteland van Europa vormde zich onder invloed van
het Duitse
comparatieve
mythenonderzoek
een andere
'school'
van
godsdienstwetenschappers,
die van de fenomenologie.
Duitse onderzoekers
ontwikkelden
een eigen methode om my then en riten te onderzoeken.
Zij
stonden onder invloed van het gedachtegoed van de Romantiek en hadden veel
belangstelling voor het onderzoek
naar de Indogermaanse
taalfamilie. Hier
waren het, zoals gezegd,
vooral filologen en etnologen die zich met het
onderzoek
van mythe en rite bezighielden,
en die waren met name
geinteresseerd in de etyrnologische wonels van de my then. Een van de leidende
figuren van de filologische traditie, de taalkundige Max Muller, is boven al
genoemd; Carl Otfried Muller (1797-1840) was een rweede belangrijke figuur in
deze Duitse onderzoekslijn, die overigens al spoedig achterhaald was?'. Al in
1865 publiceerde Wilhelm Mannhardt (1831-1880)12 een verzameling Europese
my then en rituelen en een interpretatie daarvan in de geest van Frazers Golden
Bough. Een zelfde onderneming van Hermann Usener (1834-1905)13 werd de
eerste aanzet tot de klassieke ReligiOlwvissenschaft. Deze school, waarvan o.a.
Gerardus van der Leeuw (1890-1950)74, Rudolf Otto (1869-1937) en Mircea
Eliade (1927-1986) deel uitrnaakten, hield er een ander beeld van rite en my the
op na dan de Engelse onderzoekers.
Zij waren niet gei:nteresseerd in de
prehistorische
bronnen
van rite en my the, maar in hun morfologische
kenmerken, die ze met comparatief onderzoek in kaart probeerden te brengen.
Zij waren op hun manier dus niet minder universalistisch dan de school van de
M.J1thand Ritual Theory. De my the was, helemaal in lijn met de Duitse traditie,
oak binnen de school van de Religionswissenschaft het belangrijkste object van
onderzoek.
Over het algemeen kende men meer belang en een grotere
continuiteit toe aan de my the, en zag de rite als ondergeschikt en veranderlijk,
hoewel ook door Duitse onderzoekers als Carl Ottfried Muller en Ulrich von
CORNI'ORD, F. 1\1.: From Religion to Pbilosoph]. A Stlldy in the Origins 0/ l./7estern SpeC/datioll (New
York 1957 [1912]).
71 BL'RKERT,
\\I.: Griechischer Mythologie 162-171.
-2 l\L\NNH.\RDT, \\I.: Roggn/IJJol/Jlnd Roggenhlllld. Beitrag iflr Germaniscben Sittenkullde (Danzig 1866
[18651).
-3 US"-,\ER, H. K.: R£ligionsgescbicbtlicbe Untersucbungen (Bonn 1889-1899).
-4 Van der Leeuw was een veelzijdige en boeiende figuur. Hij bewonderde
bet werk van Jane
Harrison en legde voor een hcrvormde dominee een ongewone interesse in riruelen aan de dag.
De titel van dezc srudic is aan hem ontlcend. Hij is een belangrijke inspiratiebron geweest voor
latcre Nedcrlandse rirenonderzoekers. Zie: 1.5. Van der Lecuw zal verder worden bcsproken in
IlL8
-Il
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Wilamowitz-Moellendorff
(1848-1931) al de mogelijkheid was geopperd dat de
my the uit de rite zou zijn ontstaan.".
Eliade had binnen de fenomenologische
school de meest uitgesproken
theorie over de relatie tussen de my the en de rite. Hij beschouwde de mythe als
het verhaal over 'het begin', het oergebeuren aan het begin van de tijd waardoor
de menselijke soort in het bestaan is geroepen. De mythe is het verhaal over de
god of de voorouder die voor eens en altijd heeft vastgesteld hoe het leven
geleefd dient te worden, de grondslag van de absolute waarheid. De mythe
verklaart hoe de dingen zijn ontstaan, waarom ze zijn ontstaan, en wat hun
plaats in de wereld is. De rite voert de mens daadwerkelijk terug naar de tijd van
de my the, de oertijd. Daardoor werkt de rite als een hernieuwde schepping. In
de rite fundeert de mens zijn leven opnieuw in illo tempore. De tijd en de ruimte
van de rite vormen het sacrale, de tijd en de ruimte van het gewone leven in het
hier en nu vormen het profane, aldus Eliade'".
Walter Friedrich Otto (1928-1994) kritiseerde zowel de etnologische als de
filologische richting in het Duitse mythenonderzoek
en koos een benadering
die sterk lijkt op die van Myth and Ritual School uit Engeland, zij het dat hij niet
spreekt van 'ritueel' maar van 'cultus'. En 'cultus' is voor hem 'antwoord op een
religieuze ervaring':
Mehr als aile anderen Schopfungen zeugt der Kultus von einer Begegnung mit dem
Uberrnenschlichen, Aber der Unterschied ist im Anfang nicht so gross gewesen, wie
er heute erscheint. Die mannigfachen Gestaltungen, die wir als Kiinste bezeichnen,
haben dem Kulrus ehemals viel naher gestanden, ja sagar seinem eigentlichem
Bereiche angehort ". [... J Irn Mittelpunkte ailer Religion steht die Erscheinung des
Gattes. Dass er gekommen, dass er gegenwartig ist, gibt allen ihren Urformen den
Sinn und das Leben. Damit sind wir bei einem prirnaren Geschehen angekommen,
das nicht mehr als Produkt menschlicher Gedanken, Formgebungen und
Lebensumstande begriffen werden kann, sandern die Voraussetzung fill sie bilder".
Walter Friedrich Otto lijkt hiermee in de voetsporen
te treden van zijn
naamgenoot
Rudolf Otto?", maar daarvan distantieert
hij zich. Bij het
Urpbdnomen van aile menselijke cultuur, de cultus, is er geen sprake van angst
voor het tremendum, maar juist van een geweldige scheppingskracht's'.

-5 BL.:RKERT, W.: Griechischer Mythologie 174.
-6 ELI.\DE,

M.: De magie van bet alledaagse (Utrecht 1992) 36-62.

,- OTTO, W. F.: Dionysos. My/bos tlnd Kulttls (Frankfurt

am Main z.j. [1933]) 28.
-s idem 28-29
79 OTTO, R.: Das Heilige. Ober das lrrationale in del' Idee des Gbltlicben «nd sein Verbaltnis ~flm Rationalen
(Munchen 1991 [1917]).
so OTTO, W. F.: Dionysos 32-33.
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De meest opvallende toepassing van de MYth and Ritual Theory, buiten het
gebied van de religie, is de toepassing op de literatuur. Harrison zag het rirueel
als de oorsprong van aile kunst, en Murray'" en Cornford=
waren het wat
betreft de Griekse tragedies en komedies met haar eens. Murray breidde het
gebied uit naar het werk van Shakespeare'<. Later voegden andere auteurs daar
de my the van de Graal'", de Faust-legende, kinderliedjes, het bijbelboekJona
en
talloze andere onderwerpen aan toe. De literatuur wordt in deze toepassing van
de theorie beschouwd als een ontwikkeling van de, van het rituee! losgeraakte,
my the. Men veronderste!t dat de ritue!e oorsprong nag steeds 'opgegraven' kan
worden als men maar weet waarnaar gezocht moet worden'".
Onder de vele toepassingen die de Myth and Ritual Theory yond, moet die van
Erwin
Schroedinger
nog
genoemd
worden.
Deze
vooraanstaande
natuurkundige
publiceerde in 1954 een boek waarin hij aantoonde
dat de
patronen van de Griekse my then en riten ze!fs nag tot in de moderne
natuurkunde doorwerken=,
De Amerikaanse antropoloog
Clyde Kluckhohn
(1905-1960), docent aan
Harvard, lanceerde in 1942 een psychologische versie van de lv1yth and Ritual
Theory. My then en riten werken gewoonlijk sarnen, ald us Kluckhohn, maar dat
betekent niet dat ze onlosmakelijk bij elkaar horen. De functie van beide is het
verlichten van angst. Die functie kunnen ze echter oak los van elkaar vervullen.
My then beperken de menselijke angst door een vast wereldbeeld aan te bieden,
riten door een vast gedragspatroon
aan te bieden. Kluckhohn
plaatst rite en
my the dus naast elkaar als twee manieren am met een psychologisch probleem
om te gaan, en daarbij plaatst
hij, anders
dan de meeste
andere
vertegenwoordigers
van de lvIyth and Ritual Theory, het individu in het centrum
en niet de gerneenschap'".
De theorie nam bij haar latere vertegenwoordigers
zulke speculatieve,
esoterische en alomvattende
vormen aan dat kritiek niet uit kon blijvenf".
G.: Eunpldes and His Age (London 1946 [1913]).
CORN FORD, F. 1\1.: The On,gill of Attic Comecfy (Cambridge 1934 [1914]).
R1 I\1L'RR.\'\', G.: English literature and the Classics (Oxford
1912).
H4 WESTON,]. L: From Ritutll to Romance (Garden
City 1957 [1920]).
H5 Zie voor een overzichr
van deze stroming binnen de llilyt/; and Ritual Theory: SEG.\I., R. (ed.): The
Myth and Ritual Theory 193-303; speciaal her artikel van SBNLEY EDG.\R HYi\L\N uir 1955: The
ritual vieuw of myth and the mythic (231-244).
g6 SCHROEDINGER E: l:\'ature and tbe Creeks (Cambridge
(954).
H- KLCCKHOH:--:, C: Myths
and Rituals: a General Theory (1942), in: R. A. SEC.\L: Tile ,\'[ytb and
HI I\[L'~\Y,

Hl

Ritlltll1heory 313-340.
HH Hoewel
classici en bijbelwetenschappers
al vanaf her prillc begin van de A!piJ and Ritual Theory
ernstige bedenkingen
hadden bij war hun vakgenoren
over her ritueel te berde brachren. Her
kostte Robertson
Smith zelfs zijn baan in Aberdeen.
Maar deze vroege kritiek was mccr
ideologisch dan wetenschappelijk.
Zie: VERSl'EL, H. S.: Transition and Rerersa! 41-48.
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Joseph Fonrenrose (1903-1986) vuurde in 1966 een genadeloze kritiek af op de
Mytb and Ritual Theory door systematisch voor een groat aantal van de meest
vooraanstaande
geschriften, waaronder die van Frazer en Harrison, aan te
tonen dat er geen historische of etnografische data zijn waarmee de theorieen
kunnen worden onderbouwd.
Fontenrose
maakte duidehjk dar deugdehjk
etnografisch
datamateriaal
een sine qua non is voor modern antropologisch
onderzoek en zette de speculaties en de universalistische claims die in de vroege
versies van de Myth and Ritual Theory zo gangbaar waren geweest defmitief
buiten de deur van de moderne antropologie. Zijn commentaar op de theorieen
van Lord Raglan (1885-1964)89, een volgehng van Frazer, druipt van het
sarcasme:
In some late neolithic kingdom of the ancient Near East men thought it a good idea
to kill their 'divine king' every year; neighbouring
kingdoms took up the practice
with alacrity, and it spread in ever widening circles until it embraced the world - to
everyone's satisfaction, it seems, except perhaps the divine king's. And so charged
with emotion was this ceremony that it not only colored but provided the whole
mythico-religious
structure of human society thereafter'v,

Twee moderne vertegenwoordigers
nog worden besproken.

van de theorie moe ten desondanks

hier

Rene Girard
Een speciale plaats in de literatuurkritische
lijn van de Myth and Ritual Theory
wordt ingenomen
door Rene Girard (1923), Fransman
van geboorte
en
hoogleraar Franse taal- en letterkunde aan Stanford University. Hij ontwikkelde
een heel eigen theorie over de mythe, het offer en de plaats van de koning.
V olgens Girard wordt de koning niet gedood om de voedselvoorziening
te
garanderen, maar omwille van de vrede binnen de starn. Aile my then vinden
hun oorsprong
in dit offerritueel, niet om dit ritueel te verklaren of te
begeleiden, maar om het te verbergen. Iedere mensehjke gemeenschap wordt
verscheurd door de 'mimetische begeerte': ieder begeert, niet wat de ander
heeft, maar wat de ander begeert, aldus Girard. Deze begeerte leidt tot een
cirkelgang
van gewelddadigheden
en voortdurende
crises binnen
de
gemeenschap. Door het ongenoegen van de hele gemeenschap op een persoon
- de zondebok - te richten, keert de vrede in terug:

89 Zie: R. \GL.\N,
90

L.: The hero of tradition, in: R. A. SEG.\L: The Myth and Ritual Theory 193-208.
The ritual theory of myth, in R. A. SEG~\L: The Myth and Ritual Theory 429.

FONTENROSE,J.:
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C'est l'unite d'une cornmunaute
qui s'affirme dans l'acte sacrificiel et cette unite
surgit au paroxysme de la division, au moment au la cornrnunaute
se pretend
dechiree par la discorde
mirnetique,
vouee
la circularite
interminable
des
represailles
,'engeresses.
A l'opposition
de chacun
contre
chacun
succede
brusquement
l'opposition
de tous contre un. [... Jla comrnunaute
se retrouve tout
entiere solidaire, aux depens d'une viccime [... J A regarder l'hostilite dont la vic time
fait l'objer dans certains sacrifices, on est amene it speculer qu'elle passe pour
responsable,
elle seule, de la crise mimetique tout entiere?'.

a

a

Omdat her slachtoffer
herdacht als een 'heilige':

met zijn dood

de vrede heeft

hersteld

wordt

hij

Cette victime est en realite passive, mais le transfert collectif, parce qu'il decharge la
cornmunaute de route responsabilire,
suscite l'illusion d'une victime supremernent
active et toute-puissante,
La royaute met en scene cette illusion proprement
metaphysique et religieuse au sujet de la vic time ernissaire et de son mecanisme'<.

De rituele slachroffers waarmee het 'oerslachtoffer'
een voorbereidingstijd
waarin ze zekere voorrechten
dood worden gebracht:

wordt herdacht krijgen
genieten voordat ze ter

Dans toutes les institutions humaines, il s'agit d'abord et toujours de reproduire, par
l'inrermediaire de nouvelles victimes, un lynchage reconciliateur.
En sa qualite de
source appareme de toure discorde et de route concorde, la vic time originelle jouit
d'un prestige surhumain et terrifiant. Les vic times qui lui som substituees heritent
de ce prestige. C'est dans ce prestige qu'il faut chercher le principe de toute
souverainete politique aussi bien que religieuse. [... J II faut et il suffit que la vic time
mette a profit le sursis d'immolation
qui lui est imparti pour transformer en pouvoir
effectif la veneration terrifiee que lui portent ses fideles'".

Ook voor Girard lijkt het offerritueel dus het 'oerritueel' te zijn. De rnyrhen
zijn nauw met dit offerritueel verbonden,
aldus Girard, maar ze dienen om de
gewelddadigheden
toe te dekken, omdat ze de interpretatie van de vervolgers
zijn. Desondanks zijn in de meeste my then resten van deze gewelddadigheden
terug te vinden:
Les persecuteurs croient choisir leur victirne en vertu des crimes qu'ils lui attribuent
et qui font d'elle, a leurs yeux, la responsable des desastres auxquels ils reagissent
par la persecution?'.
[... J S'ils attribuent un cycle complet de variations
la victime

a

91

'!2
93

GIR IRD, R.: Des chases cacbees depJlis ia fondation de mondr (Paris 1978) 33.

idem 60
idem 61

9. G I R IRD, R.: Le bOIlC fmissairr

(paris 1982) 41.
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a

collective qui facilite Ie retour
la norrnale, ils deduiront forcernent de ce double
rransfert Lacroyance en une puissance transcendente
la fois double et une qui leur
apporte alternativement
la perte et la salut, Ie chatiment et la recompense.
[... J Si
certe vic time peut repandre ses bienfaits sur ceux qui l'ont tuee par-dela La mort,
c'est qu'elle est ressuscitee ou qu'elle n'etait pas vraiment morte'",

a

Een soortgelijke op het offer
gebaseerde
theorie van het ritueel is
ontwikkeld door Walter Burkert (1931). In de ogen van Burkert kan her door
Girard beschreven proces, dat hij niet bestrijdt, ook zijn oorsprong hebben in
de ornsingeling door roofdieren die niet opgeven voordat ten minste een lid van
de groep 'geofferd' is, waarna de anderen de gelegenheid hebben zich in
veiligheid te stellen. Burkert beschouwt echter de jacht en de verdeling van het
vlees over aile leden van de groep - iets dat aileen bij de mens voorkornt, aId us
Burkert - als de rneest waarschijnlijke achtergrond van het offer:
[ ... J the sequence 'to kill- to distribute- to eat' is a very general and most important
configuration
in the construction
of human
society. It evidently evolved in
Paleolithic hunting and provided the guidelines for animal sacrifice. Rirual killing
and eating are religious acts because they are essentially the rirual representation
of
the distribution and consumption
of rneat'".

Dit is echter geen gebeurtenis waarbij het geweld een bijkomstigheid of een
noodzakelijk kwaad is. Het geweld is een strucrureel aspect van het offer:
Grunderlebis
des 'Heiligen' ist die Opfertotung.
Der homo religiosus agiert und
wird seiner
selbst bewusst als homo necans. Dies ist ja 'Handeln'
schlechthin,
QE~E[V, operari - woraus das Lehnworr
'Opfer' ubernommen
ist - , eine Benennung,
die den Kern dieses 'Handelns' euphernistisch
verschweigt?.

Claude Levi-Strauss
Een laatste naarn die in dit verb and niet mag ontbreken is die van Claude
Levi-Strauss (1908). Levi-Strauss wees een evolutionistische benadering van rite
en rnythe radicaal af. Met zijn werk wordt het begrip 'structuralisme'
ge'introduceerd
in her ritenonderzoek
en daarrnee
het begtippenpaar
functionalisrne/ structuralisme. Levi-Strauss was van origine filosoof, maar hij
was ook bijzonder geinteresseerd in de antropologie, zij het een antropologie
die onderzoek doet aan de hand van de methode van de natuurwetenschappen.

')5

idem 66-67

BL'RKERT, WI.: The problem of ritual killing, in: R.G. H IMFRTON-KF.LLY (ed.): Violent OrigifIJ.
Ritual FjJling and Clillural Formation (Stanford 1987) 177-178.
9- BLRKERT, WI.: Homo necans. lnterpretationen altgriechisrber Opferriten (Berlin 1972) 9-10.
%
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Als Franse jood vluchtte Levi-Strauss
aan het begin van de Tweede
Wereldoorlog naar New York en kwam daar in aanraking met het werk van
Franz
Boas
(1858-1942),
een
Duits-joodse
vluchteling,
van
origine
natuurwetenschapper
en een van de grondleggers van de Amerikaanse culturele
antropologie. Zijn ontmoeting met weer een andere vluchteling, de Russische
linguist Roman J akobson (1896-1982), werd de aanleiding voor de ontwikkeling
van een heel nieuwe tak van antropologie: de structurele antropologie.
Het structuralisme als methode van onderzoek is voortgekomen
uit het wen
van de Zwitserse linguist Ferdinand de Saussure (1857-1913). De Saussure
ontwikkelde een structurele, synchrone taalwetenschap
die radicaal verschilde
van de diachrone
klassieke filologie, De laatste was een historische
en
comparacieve wetenschap waarin talen werden onderzocht op hun ontwikkeling
en herkomst en vervolgens werden ondergebracht
in 'taalfamilies' met een
gezamenlijke etymologie. De ftlologie speelde, zoals gezegd, een prominente rol
in de comparatieve methode van het Duitse mythenonderzoek.
De Saussure
ging op zoek naar het systeern achter taal in het algemeen, de sarnenstellende
elernenten
en de transformaties
die deze elementen
ondergaan.
Het
onderzoeksperspectief
verschoof dus van diachroon naar synchroon.
Via Roman Jakobson maakte Levi-Strauss kennis met het werk van De
Saussure en en ook met Jakobsons
eigen onderzoek op het gebied van de
fonologie, en hij begon deze kennis toe te passen in zijn antropologisch
onderzoek.
Hij beschouwde
de structurele
lingcistiek
als de eerste
menswetenschap
die in staat bleek om werkelijke wetten te formuleren en zo de
exactheid van de natuurwetenschappen
te benaderen. Hij verwachtte dat de
structurele lingwstiek hetzelfde effect zou hebben op de sociale wetenschappen
als de nucleaire fysica had op de natuurwetenschappen.
Hij veronderstelde
dat
de hele cultuur met de methode van de strucrurele linguistiek kon worden
onderzocht. De waarnemingen die de antropoloog doet zijn het ruwe materiaal
waarin de structuur verborgen zit. Uiteindelijk danken aile structuren hun
ontstaan aan de structurerende activiteit van de menseli.jke geest, die zelf weer
deel uitrnaakt van de een gestructureerde
natuur'".
Levi-Strauss legt de bron van het ritueel handelen dus in de structuur van de
menselijke geest. Die legt de mens regels op, die net als de regels voor de taal,
met tot het bewustzijn doordringen,
maar desalnierternin nauwkeurig worden
gehoorzaamd.
De basisstructuur die de menselijke geest oplegt aan denken en
handelen is die van de binaire opposities, aldus Levi-Strauss in navolging van
Jakobson. Het meest fundamentele paar van binaire opposities vormen natuur
en cultuur.

98 LDL\IRE,

T.: Levi-Strauss, in: P. L. A~~OL':-': (red.): Hedendaagse Fransefitosofen (As en 1987) 117-

139.
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Die binaire opposities doen zich voor binnen de structuren van my the en
rite, maar ook tussen my the en rite. In het denken van Levi-Strauss vormen
my the en rite nier de parallelle werelden die ze voor de evolutionistisch
georienteerde
onderzoekers
vormen,
maar
zijn
ze
juist
elkaars
tegenovergestelde.
De my the verdeelt de wereld in een groot aantal binaire
opposities en in de rite wordt een poging gedaan daar weer een geheel van te
maken. De rite is dus uiteindelijk altijd een poging het conflict tussen cultuur en
natuur op te heffen. De my the is niet een verslag van de rite, noch is de rite een
in scene gezette my the, maar de rite probeert de fragmentering van de wereld,
die in de mythe aan de oppervlakte komt, ongedaan te maken: de rite probeert
te herstellen wat het 'denken' heeft aangericht. Dat lukt nooit helemaal en
daarom lijkt iedere rite desperate en maniakale trekken te vertonen?":

a

Si cette hypothese est exacte, il faudra renoncer
chercher le rapport du my the et
du rituel dans une sorte de causa lite rnecanique, mais concevoir leur relation sur le
plan d'une dialectique, accessible seulement
la condition de les avoir, au prealable,
reduits I'un et l'autre a leurs elements strucruraux 100.

a

In La Pensee Sauvage geeft Levi-Strauss zijn beroemd geworden uitleg van het
verschil tussen rite en spel. Deze passage is de klassieke definitie van her ritueel
in structuralistische zin geworden:

a

Le jeu apparait donc comme diyonctif il aboutit
la creation d'un ecart differentiel
entre des joueurs individuels au des camps, que rien ne designair au depart comme
inegaux. Pourtant,
la fin de la partie, us se distingueront
en gagnants et perdants.
De facon syrnetrique et inverse, le rituel est conjoncti]. car iJ institue une union (on
peut dire ici une communion),
ou, en tout cas, une relation organique, entre deux
groupes [... J qui etaient dissocies au depart. Dans le cas du jeu, la syrnetrie est donc
preordonnce;
et elle est structurale, puisqu'elle decoule du principe que les regles
sont les memes pour les deux camps. L'asyrnetrie, eUe, est engendree; elle decoule
inevitablernent
de la contingence
des evenernents,
que ceux-ci relevent
de
l'intention, du hasard, ou du talent. Dans Ie cas du rituel, c'est l'inverse: on pose une
asymetrie preconcue et postulee entre profane et sacre, fideles et officiant, morts et
vivants, inities er non inities, etc., et le 'jeu' consiste a faire passer tous les
participants du cote de la partie gagnante, au moyen d'evenements
dont la nature et
l'ordonnance
ont Ie caractere veritablcment
structural. Comme la science [... lle jeu
produit des evenerncnrs
partir d'une structure [... j tandis que les rites et les
mythes,
la maniere du bricolage, [... J decomposenr
er recomposent
des ensembles
evenernentiels (sur Ie plan psychique, socio-historique,
ou technique) er s'en servent

a

a

99 BELL,
\I"

c.: RillloI42-43.
c.: Anthropologie

LE\·l-STR.\L·SS,

a

Stmcttlrale (paris 1958) 258.
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comme autant de pieces indestructibles,
en vue d'arrangements
altemativernent
lieu de fins et de moyensl'".

Levi Strauss staat met deze theorie als ritenonderzoeker

structuraux

tenant

in de traditie van de

Myth and Ritual Theorylo2.

1.3 DE 'KLASSIEKE' TRADITIE Ii\; HET 0

DERZOEK

NAAR RlTUELEN

Inleiding
De in deze groep opgenomen
onderzoekers
onderscheiden
zich in een
aantal opzichten van die opgenomen in de groep random de Myth and Ritual
Theory, hoewel beide tradities gedeeltelijk parallel lop en in de cijd en inhoudelijk
oak niet strikt gescheiden zijn. Emile Durkheim,
die hier tot de 'klassieke'
tradicie wordt gerekend, maakte gebruik van het werk van Robertson Smith en
was zelf een inspiraciebron voor Jane Harrison en vele latere onderzoekers in de
traditie van de Myth and Ritual Theory. Oat laatste niet altijd tot zijn genoegen,
overigens 103.
Een van de belangrijkste verschillen tussen beide groepen is gelegen in het
feit dat de onderzoekers uit deze tweede groep - hoewel niet in gelijke mate grote invloed hebben gehad op de mod erne antropologie. Hoe geacht James
Frazer ook was, en hoe populair ook zijn werk nog steeds is, zijn onderzoek
had niet de kwaliteit die de moderne amrapologie eist. Voor geleerden als Van
Gennep en Durkheim ligt dat anders. Ondanks het feit dat ook een gedeelte
van hun gedachtegoed door modern onderzoek is achterhaald, wordt er nag
steeds aan gerefereerd in wetenschappelijke
publicaties. Met hun hypotheses
wordt nog steeds gewerkt. Ook de ideeen van Freud, hoewel meer omstreden,
hebben tot op de dag van vandaag invloed. De overheersende
opvatting over
ritueel als 'verstard gedrag' in de jaren zestig van de twintigste eeuw lijkt
regelrecht afkomstig uit de koker van Freud. De invloed van Turner is eveneens
wijdverbreid. Voor antropologen, speciaal diegenen die hun werkterrein binnen
het gebied van de Ritual Studies hebben, is zijn werk van grote betekenis. Maar
daarnaast
wordt het werk van Turner
ook veelvuldig
geciteerd
door
onderzoekers
in de andere sociale wetenschappen,
en door filosofen en
theologen. Vanwege dit nog steeds voortdurende
belang van hun werk wordt
deze groep onderzoekers hier 'klassiek' genoemd.

C. LA Pensee Sml/lage (paris 1962) 46-47.
De betckenis van Levi-Strauss voor de anrropologie in her algemeen wordt hier vcrder buiten
beschouwing gelaten.
111.1 Vr:RSNEL, H. S.: Transition 49
1111

LE\'I-STR,\L'SS,
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Een tweede punt waarop deze groep afwijkt: ze beschouwden my the en rite
als afzonderlijk te onderzoeken
fenomenen.
Ten aanzien van her ritueel
ontwierpen
zij nogal massieve
hypotheses
en theorieen,
gebaseerd
op
sociologische,
psychologische
of structurele uitgangspunten.
Ondanks
deze
significante verschillen met hun collega's uit de traditie van de Myth and Ritual
Theory, leunen de onderzoekers
uit de 'klassieke' traditie soms zwaar op het
werk van Robertson Smith en Frazer.
Binnen de 'klassieke
traditie'
zijn twee antropologische
scholen
te
onderscheiden:
de 'functionalistische'
en de 'structuralistische'.
Waar de
'functionalistische'
onderzoeksrichting
sterk de nadruk legt op de functie van
het ritueel in sociale of psychische processen, heeft de 'structuralistische'
school
meer belangstelling voor de vorm van het ritueel, de syntactische structuur en
de trans forma ties die binnen die structuur plaatsvinden. Het structuralisme was
aanvankelijk vooral een Franse aangelegenheid
en gebaseerd op linguistische
theorieen, wiskunde (formele logica), en later op de computerwetenschappen.
Op het gebied van riten- en mythenonderzoek
is, zoals gezegd, Levi-Strauss de
belangrijkste
vertegenwoordiger
van deze traditie. Functionalistische
en
structuralistische
methoden sluiten elkaar natuurlijk niet uit en beide tradities
zijn in her ritenonderzoek
dan ook niet strikt te scheiden.
Er is een
voortdurende
wederzijdse
beinvloeding
tussen
structuralistisch
en
functionalistisch ritenonderzoek
geweest, en de latere onderzoekers zijn er wel
degelijk in geslaagd een synthese te bewerkstelligen'P'.

Emile Durkheim
Emile Durkheim (1858-1917) was een Franse socioloog van joodse afkomst.
Zijn theorieen
hebben
lange tijd de Franse sociologie en antropologie
gedomineerd en talloze antropologen
en sociologen gemspireerd. Hij was een
van de eerste geleerden in dit veld die het belang van strikte methodiek en
onbevooroordeelde
observatie benadrukte, hoewel ook hij geen participerend
onderzoek verrichtte en afhankelijk was van de observaties van anderen. Bij het
onderzoek voor zijn hoofdwerk,
Les Formes Elimentaires de la Vie Religieuse,
gebruikte Durkheim
literatuur
over de Aboriginals in Australie. In hun
schriftloze cultuur en totemistische religie (Ia religion la plus simple qui soit connu)
verwachtte hij de 'elementaire' vormen van religie nog te kunnen aantreffen.
Aan de basis van Durkheims
gedachtegoed
ligt zijn belangstelling voor
sociale
cohesie.
Hij beschouwt
de sociale
orde,
d.w.z.
de sociale

1().1

BELL,

C. RifIlal44-46.
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classificatiesystemen,
als een gegeven van de natuur enerzijds,
prototype van aile menselijke classificatiesystemen
anderzijds:

en als het

[... J la societe est une realite specifique l···J elle fait partie de la nature, elle en est la
manifestation
la plus haute. Le regne social est un regne naturel, qui ne differe des
autres que par sa complexire plus grande!05.
Een van de vele mechanismen die van belang zijn bij de vorming van sociale
cohesie is religie, aldus Durkheim.
Hij zag een parailellie tussen sociale
systemen en goden: beide belichamen de hoogste autoriteit, oefenen macht uit,
belonen en straffen. Religie is voor Durkheim
een sociaal feit dat niet
gereduceerd kan worden tot een psychologisch
fenomeen of een filosofisch
idee. Omdat het een sociaal feit is, is het een natuurlijk feit, en geen primitieve
wetenschap of primitieve £iJosofie, zoals Tylor en Frazer dachten. Durkheim
geeft de volgende definitie van religie:
Une religion est un sysreme solidaire de croyances et de pratiques relatives a des
choses sacrees, c'est-a-dire separees, interdites, croyances et pratiques qui unissent
en une merne comrnunaute morale, appelee Eglise, tous ceux qui y adherent'P".

De afhankelijkheid
van, en het ontzag voor de sociale orde worden
gesymboliseerd en apart gezet in de ruimte van 'het sacrale'. Aan de hand van
het toternisme, dat hij net als o.a. Robertson Smith en Freud als de 'elementaire'
vorm van religie beschouwde,
ontwierp Durkheim
een hypothese over de
totstandkoming
van de scheiding tussen sacraal en profaan, en de plaatsing van
het sacrale in de totem. Hierbij speelt het rirueel een belangrijke rol. Durkheims
argumentatie luidt als voigt:
Normaalleven
de clans ver van elkaar. Op gezette tijden echter komen aile
clans van een en dezelfde stam op een bepaalde plaats bij elkaar en deze
bijeenkomst is een bron van grote opwinding, aldus Durkheim:
La vie de societes australiennes passe alternativement
par deux phases differentes.
Tantot la population est dispersee par petits groupes qui vaquent, independamment
les uns des autres, a leurs occupations
[... J Tantot, au contraire, la population se
concentre et se condense, pour un temps qui varie de plusieurs jours
plusieurs
mois, sur des points deterrnines.] ... J Ces deux phases contrastent l'une avec l'autre
de la rnaniere la plus tranchee.
Dans la premiere,
l'activite econornique
est
preponderante,
et elle est generalement
d'une tres mediocre intensite, [... J Mais
qu'un corrobberi ait lieu et tout change. [... J le sew fait de l'agglomeration
agit
comme un excitant exceptionnellement
puissant. [... ] Cinque sentiment exprirne

a

1115

Dl'RJ0{El~l,

In!>

idem 65

E: Les

Formes ElcflleJ1laires de la l'ie Religiettse (paris 1960 [19121) 25.
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vient rerentir, sans resistance, dans toutes ces consciences largement ouvertes
impressions exterieures: chacune d'elles fait echo aux autrcs et reciproquernent'?.

aux

Deze collectieve opwincling wordt geuit in zingen en dans en:
Sans doute, parce qu'un sentiment collectif ne peut s'exprirner collectivement
qu'a
condition d'observer un certain ordre qui perrnette le concert et les mouvements
d'ensemble,
ces gestes et ces cris tendent d'eux-rnemes
a se rythrner et a se
regulariser; de la, les chants et les danses. Mais, en prenanr une forme plus reguliere,
ils ne perdent rien de leur violence naturelle [... ]108.

De deelnemer waant zich in een heel andere wereld en onder de controle
van externe krachten. Daaruit ontstaat het concept van de 'twee werelden', de
profane en de sacrale:
[...] deux mondes heterogenes
et incomparables
entre eux [... ] L'un est celui ou il
traine languissamment
sa vie quotidienne;
au contraire, il ne peut penetrer dans
l'autre sans entrer aussitot en rapports avec des puissances extraordinaires
qui Ie
galvanisent ju qu'a la frenesie, Le premier est Ie monde profane, le second, celui des
choses sacrees. C'est done dans ces milieux sociaux effervescents
et de cette
effervescence me me que parair etre nee l'idee religieuse'P".

Religie ontstaat omdat de werkeli.jke oorzaak van de roes verborgen blijft:
[

]le prirnitif ne voit merne pas que ces impressions

lui viennent

de la collectivite.

[

J Tout ce qu'il sent, c'est qu'il est souleve au-dessus de Iui-rneme et qu'il vit une
vie differente de celle qu'il mene d'ordinaire.
Cependant,
il faut bien que ces
sensations

soient rapportees

par lui

a quelque

objet exterieur

comme

a leur

cause

I 10

Het regeneratieve en vitaliserende effect dat deze rituelen hebben wordt
samengevat in, en gesymboliseerd door, een voor de plaats van samenkomst
karakteristieke plant of een aldaar veel voorkomend dier. Niet alleen in en door
het dier of de plant zelf, maar vooral ook in en door de afbeelding ervan: de
churinga. De 'heiligheid' van de samenkomst wordt vastgehouden in de churi1'lga
en is daarin ten allen tijde als een (gevaarlijke) kracht aanwezig. Met andere
woorden: het totemdier of de totemplam - en vooral de afbeelding daarvan, de
churinga - zijn sacraal of taboe:

idem
idem
109 idem
no idem
10-

108

307-308
309
313
315
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Puis que la force religieuse n'est autre chose que la force collective et anonyme du
clan, et puisque celle-ci n'est representable
aux esprits que sous la forme du totem,
l'emblerne toternique est comme Ie corps visible de dieu"!'.

Durkheim voegt zich dus in de rij van onderzoekers die de rite aan de basis
van het fenomeen religie veronderstellen.
Hij is in deze rij wel het meest
radicaal met zijn primaat van het sociale. Durkheim
hanteert een minder
evolutionistisch
schema dan in dit korte bestek misschien lijkt. In feite is zijn
benadering ahistorisch en sociolagisch op een vrij reductionistische
wijzel12
Zoals uit zijn definitie van religie blijkt beschouwt hij ook de moderne religie
als primair een sociaal fenomeen. Hij nam, zoals gezegd, de Aboriginals als
onderzoeksobject
omdat hij in hun schriftloze
cultuur gemakkelijker
de
elementaire vormen van religie meende te kunnen onderscheiden.
En die
elementaire vormen zijn sociale vorrnen, aldus Durkheim.

Arnold van Gennep
Arnold van Gennep (1873-1957) was een Franse'P etnoloog die zich
aanvankelijk orienteerde op het werk van Durkheim, maar later een heel eigen
visie op het ritueel ontwikkelde.
Die visie had een veel meer structureel
karakter. Hij legde haar in 1909 neer in een boekje dat evenzeer een klassieker
van het ritenonderzoek werd als de Formes Elementaires van Durkheim: Les Rites

de Passage.
In de visie van Van Gennep
hebben rituelen vooral de functie de
mensengemeenschap
door gevaarlijke overgangssituaties
te loodsen die anders
gemakkelijk tot chaos en sociale desintegratie zouden kunnen leiden. Met zijn
nadruk op de structuur van de rite, veel meer dan op de oorsprong, opende hij
een geheel nieuwe benadering in het ritenonderzoek.
Van Gennep had oog
voor de volgorde van rituele handelingen
en besefte dat een zelfde rituele
handeling verschillende betekenissen kan hebben, afhankelijk van de plaats van
die handeling in een hele serie. Anderzijds was hij wel overtuigd van de
universaliteit van bepaaJde rituele patronen.
Bij Van Gennep
komt de initiatierite weer .in het centrum van het
ritenonderzoek
te staan. Voor hem is iedere overgangsrite - bij gelegenheid van
geboorte, volwassenwording,
huwelijk, zwangerschap,
dood - een initiatierite.

idem 316
Dat wil zeggen: Durkheim lijkt geen oog re hcbben voor aspecten van religie die nier tot het
gebied van de sociologie behoren.
113 Van Gennep werd geboren in Duitsland uit een Nederlandse vader en een Duitse rnoeder en
leefde her grootste gedeelte van zijn b-en in Frankrijk.
III
112
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Maar ook andere gebeurtenissen als het verschijnen van de eerste tand, de
eerste keer dat het haar wordt geknipt, enzovoort, kunnen gepaard gaan met
overgangsriten. Al deze overgangsriten
hebben, aldus Van Gennep, een
tripartiete structuur. Van Gennep verbond de tripartiete structuur exclusief met
overgangsriten en verandering van sociale status: wanneer een rite een
tripartiete structuur heeft is het een overgangsrite en iedere overgangsrite heeft
een tripartiete structuur. Bovendien verbond hij deze exclusieve connectie
onveranderlijk met sacraliteit: alie met een tripartiete rite verbonden overgangen
zijn sacrale overgangen:

a

Quiconque passe de l'un
l'autre se trouve ainsi materiellernent
et magicoreligieusement, pendant un temps plus ou moins long, dans une situation speciale: il
flotte entre deux mondes. C'est cette situation que je designe du nom de marge, et
l'un des objets du present livre est de demontrer que cette marge ideale et materielle
la fois se retrouve, plus ou moins prononcee, dans toutes les ceremonies qui
accompagnent ie passage d'une situation magico-religieuse ou sociale une autre!':',

a

a

De overgang van de ene status naar de volgende verloopt altijd volgens een
vast schema, aldus Van Gennep. Er zijn altijd drie fasen: (1) de scheiding van
de oude situatie, (2) een overgangssituatie in een 'niemandsland',
en (3)
tenslotte de intrede in een nieuwe sociale status. De opeenvolgende fasen gaan
gepaard met overeenkomstige rituelen: de eerste met scheidingsriten, de tweede
met riten van 'marginaliteit'
of 'overgang', en de derde met riten van
(her)opname. De drie fasen verschillen in duur; welke fase het langst duurt, en
dus de meeste nadruk krijgt, is afhankelijk van het doel van de rite: bij een
begrafenisrite krijgt de scheidingsfase de meeste nadruk, bij een geboorterite de
integratiefase. Alie riten waarin de mens een nieuwe status krijgt binnen de
groep, van geboorte tot en met begrafenis, voldoen aan dit schema:
Je propose en consequence de nommer rites preliminaires les rites de separation du
monde anterieur, rites liminaire: les rites executes pendant le stade de marge, et rites
postliminaires les rites d'aggregation au monde nouvcaull>.

Tijdens de overgangsfase

heeft men een zeer speciale status:

[ ... J Pendant toute la duree du noviciat, les liens ordinaires, tant econorniques que
juridiques, sont modifies, parfois rnerne nettement rompus. Les novices sont hors la
societe, et la societe ne peut rien sur eux et d'autant moins qu'ils sont proprement
sacres et saints, par suite intangibles, dangereux, toute comme seraienr des dieux.
En sorte que si d'une part, les tabous, en rant que rites negatifs, elevenr une barriere
11+

GENNEP,

liS

idem 27

A. V.\N: Les Rdes de Passage. Etttde Systematique des Rites (paris 1909) 24.
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entre les novices et la societe generale, de l'autre, celle-ci est sans defense contre les
entreprises des novices. Ainsi s'explique, le plus simplement du monde, un fait qui a
etc releve chez de tres nombreuses populations et qui est reste incomprehensible
aux observateurs. C'est gue pendant le noviciat, les jeunes gens peuvent voler et
piller tout it leur aise, ou se nourrir et s'orner aux depens de 1a communauteU''.
Maar ook de riten waarin overgangen van de natuur het object zijn voldoen
aan her schema. En naar het zich laat aanzien ook zulke uitzonderlijke rituelen
als pelgrimage en het overbrengen van relieken. Uiteindelijk lijkt het hele rituele
complex te draaien om dood en opstanding, maar het is moeilijk te bepalen of
dat patroon oorzaak of gevolg is:
Dans la categoric des ceremonies de passage rentrent aussi celles 'lui accompagnent
et, selon le cas, assurent le changement d'annee, de saison et de mois! 17. [ ... J l'un
des elements les plus frappants des ceremonies saisonnieres, c'est la representation
dramatique de la mort et de la renaissance de la 1une, de la saison, de l'annee, de la
vegetation et des divinites 'lui president it cette derniere et la reglent. Mais ce merne
dement se rencontre dans bien d'autres cycles ceremoniels [... J. L'idee dont il s'agit
se trouve donc soit indiquee, soit dramatisee: dans les ceremonies saisonnieres, lors
de la grosse sse et de l'accouchement, de la naissance chez les peuples qui admettent
la reincarnation, de l'adoption, de la puberte, de l'initiation, du mariage, de
l'intronisation, de l'ordination, du sacrifice, des funerailles chez les populations qui
croient it une survie individuelle au, de plus, it la reincarnation, et peut-errc la
rencontrerait-on egalement dans la vceu et le pelerinage. [... ] II est [... J difficile de
decider 5i l'idee de mort et de renaissance est une cause ou une consequence 118.
Van Gennep lijkt de onderzoekers in de Myth and Ritual Theory een heel eind
te volgen in zijn nadruk op het proces van sterven en wedergeboorte,
maar zijn
interpretatie is a-historisch en structureel.
Durkheim en Van Gennep zijn tot op de dag van vandaag de reuzen van het
ritenonderzoek.
Hun gedachtegoed
is een inspiratiebron
geweest voor
generaties van onderzoekers en opgenomen in steeds weer nieuwe theorieen.

De opvolgers
Durkheims naaste medewerker was zijn neef Marcel Mauss (1872-1950).
Mauss publiceerde twee belangrijke werken over rituelen: in 1898 samen met
Henri Hubert Essai sur la Nature et la Fonction du Sacrifice, en in 1925 Le Don.

idem 161
idem 254
IIR idem 260-262
116
II'
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Het essay over het offer gaat uit van de vedische geschriften over het offer de Srauta Sittras - en de Pentateuch.
Hubert en Mauss verwierpen
de
evolutionistische
specula ties van Robertson Smith met betrekking tot het offer
van de Semitische volken en baseerden zich uitsluitend op wat de documenten
vermeldden. Het (in dit verband) meest opmerkelijke facet van dit werk is
gelegen in het feit dat Hubert en Mauss een 'schema' (structuur) ontdekten
waaraan aile offerrituelen lijken te voldoeo. Deze structuur is een drieledige. Er
vinden 'ingangsriren'
plaats waarin aile personen,
plaarsen, instrumenten,
enzovoort,
die bij her offer zijn betrokken, rirueel worden voorbereid
en
gereinigd. Daarna vindt her eigenlijke offer plaats. Waarna er een aantal
'uitgangsriren'
volgen. In het tweede stadium, dat van het eigenlijke offer,
doorloopt het slachtoffer een soortgelijk drieledig proces: het heeft bij aanvang
een profane status, wordt ritueel gesacraliseerd en daarna gedood, waarna de
overblijfselen weer ritueel geprofaniseerd
worden. Er is dus sprake van twee
rituele curven, waarvan de tweede is ingebed in de eerste:
So each one of the creatures and objects that playa part in the sacrifice is drawn
along as if in a continuous movement which, from entry to exit, proceeds along to
opposing slopes. But if the curves thus described have the same general contour,
they do not all rise to the same height. It is of course the curve described by the
victim that reaches the highest point. It is moreover clear that the respective
importance of these phases of ascent and descent can vary infinitely according to
the circumstances 1 19.

Deze rituele curve die van een profaan beginpunt langzaam stijgt naar een
sacraal hoogtepunt en daarna weer daalt naar het niveau van het profane, wordt
in iedere offerrite (inclusief de mis van de katholieke kerk) gerealiseerd, aldus
Hubert en Mauss, welke functie of belang het offer ook heeft. Maar de
hellingsgraad van de curve verschilt al naar gelang de functie en het belang van
de rite.
Wat Hubert en Maus hier ontdekten met be trekking tot het offerritueel was
een structuur van recur sieve inbedding. Deze structuur zou pas veellater door
Chomsky als eeo wezenlijke eigenschap van de syntax van de taal worden
ontdektl-",
Samfice: Its Nature and Function (London 1964) 48-49.
van binaire opposities die Levi-Straus decennia later ontleende aan de fonologie
van Jakobson was, anders dan hij dacht, niet het alfa en omega van de linguistiek, maar slechts
een dee! daarvan.
Naast de fonologie
spelen ook syntaxis en sernantiek
een rol in de
taalwetenschap.
Frits Staal schrijft: If Uvi-Strauss had studied linguistics /atu; or Chomsk,y developed
119 HL"BERT, H. & l\L l\1.\USS:

120 De strucruur

syntax earlier, Uvi-S trauss, instead rf pqying attention to binary opposition, might have introduced the syntactic
methods that had been adumbrated by Hubert and Mauss in their studJ' rf ritual, but that were notfullY developed
in linguistics IInti/ Cbomsey. ST.\.\I., F.: Rides lP'ithotJtMeaning. Ritl/a~ Mantras and tbe Human Sciences
(New York 1989) 257-258.
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Durkheims
werk vormt oak de basis van een overwegend
Engelse
antropologische school, die van het functionalisme, met als een van de vroegste
vertegenwoordigers
Alfred Radcliffe-Brown
(1881-1955). Waar Durkheim nog
volledig afhankelijk was van wat anderen hadden gezien en opgeschreven, deed
Radcliffe-Brown
zelf veldonderzoek,
onder andere bij de Aboriginals
in
Australie. De moderoe aotropologie begint daarmee vorm te krijgen. RadcliffeBrown was nog strenger in de beperking van het rirueel tot zijn sociale functie
dan o urkheim , die met her postuleren van iffervescence zijns ondanks tach een
individueel-psychologisch
element invoerde. Radcliffe-Brown:
My own vielv is
that the negatib'l1and positiue rites 0/ savages exist and persist because thry are part if the
mecbanism t!' iuhich an orderlY society maintains itself in existence, .rerving a.r thry do to
zocht naar een correla tie
establish certain fundamenta! t'Ollle.r121 Radcliffe-Brown
tussen sociale structuur en religieuze ideeen, uitgaande van de hypothese dat,
wanneer het beeld van de godheid een representatie van de sociale cohesie is,
dan verschillende
sociale structuren
verschillende
godsbeelden
moeten
voortbrengen. Radcliffe-Browns benadering was, waarschijnlijk mede als gevolg
van het feit dat hij zelf veldonderzoek
deed, verstoken
van ieder
evolutionistisch
of historistisch
perspectief
en hij distantieerde
zich van
Durkheims onbewezen hypothese dat de meest primitieve samenlevingen
de
meest primitieve vorm van religie bezitten: LFe deal not with the origins but with the
social [unctions of rdigiom, i.e. tbe contribution thry make to the formation and maintenance
of the social order>.
Een tijdgenoot van Radcliffe-Brown,
Bronislaw Malinowski (1884-1942)
(pool van geboorte en werkzaam aan universiteiten in Engeland en Amerika)
beschouwde rituelen als een middel tot vetlichting van individuele angst, vooral
de angst voor de dood, terwijl Radcliffe-Brown
van mening was dat riruelen
evengoed angst kunnen creeren. Malinowski nam Frazers onderscheid tussen
magie en religie over, maar hij zag wel degelijk een positieve rol voor, in zijn
ogen, magische rituelen: It thus enables man to carry out with confidence bis most vital
ta.rks, and to maintain bispoise and hi.r mental integrz!J under arcumstances iubich, withollt
the help of lJtagic, lvo/lld demoralize him ~y despair and anxiety, ry fear and hatred, ry
unrequited love lind impotent hatel23.
Een derde Engelse antropoloog,
Max Gluckman (1911-1975), keerde de
theorie van Durkheirn am en richtte zijn aandacht op het verb and tussen
sociale frictie en rituelen. Rituelen, aid us Gluckman, zijn de expressie van
sociale spanningen en tegelijkertijd de oplossing daarvan. Voortbouwend
op
121R.\DCI.I['[-,,-BRo\C\

gccitccrd

bij:

Imp:!!www.lInion.edll!PUBl.lC!ANTDEPT!43f02!pos
••·k2.hrm.
122 R.\DCJ.JI'FE-BRo\'(N
gecirccrd bij: BI·:U., C. Rilllal27.
121:--[\I.I'O\'·SJ-;I, R.: '\[~Th in primitive society, in: R. A. 51.(; \J.: The ,\J)'tb and Ritual Theory 174.
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zowel het ideeengoed van Durkheim (het ritueel creeert sociale samenhang), als
dat van Van Gennep (het ritueelloodst de gemeenschap veilig door gevaarlijke
situaties) ontwierp Gluckman een theorie over de rituele oplossing van sociale
spanningen. Gluckman hanteerde een brede defmitie van ritueel. Hij verstond
onder ritueel gedrag niet aileen religieuze activiteit, maar ook bijvoorbeeld
sociale omgangsvormen
(voor zover die tenminste een 'sacrale' - d.w.z.
onaantastbare - positie hadden). Wat Durkheim over het hoofd zag, aldus
Gluckman, is het feit dat de lieden die zij aan zij feest vierden tijdens de
samenkomst van de stammen, in andere situaties elkaars vijanden waren.
Ritueel gedrag heeft de functie om de verschillende rollen die een ieder te
spelen heeft in de maatschappij hanteerbaar te houden: [... ] ritualization in tribes
[ ... J isolates roles largefy f?y exaggerating the prescribed behaviour appropriate to each role
involveJ124.
En tenslotte Edward Evans-Pritchard (1902-1973): hij was een belangrijke
figuur in de hervorming van de traditie van het functionalisme door ook
overwegingen over structuur en betekenis van het ritueel in zijn werk te
betrekken. Ook hij was van mening dat religie het product van het sociale is,
maar hij ontkende dat het niet meer dan dat was: It was Durkheim and not the
savage iuho made society into a goJ125. Hij verwierp zowel de eenzijdig sociologische
benadering van Radcliffe-Brown, als de eenzijdig psychologische benadering
van Malinowski. Evans-Pritchard benadrukte dat de deelnemers aan een ritueel
een heel verschillende mate van betrokkenheid en heel verschillende reacties
kunnen vertonen: What is important in sacrijice is not how people feel, or even how they
behased [... ]. What is important if that the essential acts of sacrifice be carried ouf126. Het
ritueel heeft een betekenis in zichzelf, maar het heeft die betekenis alleen
binnen een bepaalde conceptuele werkelijkheidsstructuur
(cultuur) en niet
daarbuiten, aldus Evans-Pritchard. Hoewel hij met zijn werk in de traditie van
het functionalisme stond, betrad Evans-Pritchard
met de invoering van het
betekenisaspect van het ritueel nieuw terrein, dat van de culturele antropologie.
Het werk van Evans-Pritchard was een voorbode van de mod erne vorm van
antropologie waarin aile universalisme in de ban werd gedaan127.
De onderzoekers in de traditie van het functionalisme hebben bij al hun
verschillen tenminste een belangrijke overeenkomst: de samenleving wordt
beschouwd als een statisch en gesloten systeern van sociale verhoudingen,

124 GLUCK~L\:--J, M. Les rites de passage, in: M. GLUCK~L\N
Relations (Manchester 1962) 42.
125 E\·.\NS-PRJTCH..\RD geciteerd bij: BELL, C; Rittta/34.
126 idem
IT

35
Zie: BELL, C; Rima/passim.
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zonder ontwikkeling of verandering, en rituelen vormen een essentieel middel
om dit systeem te reguleren en te structurerenl-".

Sigmund Freud en deprychoana!Jse.
Sigmund Freud (1860-1939) heeft in zijn werk steeds duidelijk gemaakt dat
(religieus) ritueel en dwanghandeling dezelfde psychologische oorzaak hebben
- te weten onderdrukking of verdtinging - en vergelijkbare fenomenen zijn.
Neurose is een individuele religie en religie is een universele neurose, aldus
Freud.
In het eerste essay dat hij over deze materie schreef, Zwangshandlungen und
Re!igionsiibungen uit 1907, constateert hij nog slechts de overeenkomsten:
Es ist leicht ein zu sehen, worin die Ahlichkeit des neurorischen
Zeremoniells
den heiligen Handlungen des religiosen Ritus gelegen ist, in der Gewissensangst
der Unterlassung,
in der vollen Isolierung von allem anderen Tun (Verbot
Storung) und in der Gewissenhafrigkeit
der Ausfuhrung im kleineri'?'.

mit
bei
der

In zijn in 1913 verschenen boekje Totem und Tabu heeft Freud zijn ideeen
over religie en religieus ritueel van dat moment verzameld. De veelzeggende
ondertitel van dit boek luidt: Einige Obereinstimmungen im See/en/eben der Wilden und
der Neurotiker. Freud leunt in dit boek zwaar op de geschriften van Frazer en
Robertson Smith. Hij neemt de ideeen van Robertson Smith met betrekking tot
de totemistische offermaaltijd over en bouwt daarop zijn eigen theorie van het
'oerritueel' en de oorsprong van aile religie:
Die psychoanalyse
hat uns verraten, dass das Totemrier wirklich der Ersatz des
Vaters ist, und dazu srimmte wahl der Widerspruch,
class es sonst verboten ist, es
zu toten, und dass seine Toning zur Festlichkeit wird, class man das Tier toter und
es doch berrauert+P.

Freud veronderstelt een menselijke Urhorde waarbinnen de 'dominante man'
aanspraak maakt op aile beschikbare vrouwen en opgroeiende zonen uit de
groep verb ant. Wanneer een groep 'zonen' op een dag gezamenlijk de 'vader'
vermoordt en vervolgens opeet, is dat bij hen aanleiding tot zowel vreugde als
rouw:
128 BELL,

C: RitlloI27-29; 33-39.
S.: Zwangshandillngen lind ReligioflSubllngen (= Gesammelte

129 FREeD,

(Frankfurt

Werke, siebenter

Band)

am Main 1972 [1907]) 131.
110 FREUD, S.: Totem lind Tabu. Einige Ubereinstimmllngen im See/en/eben der Wilden lind der Neurotieer
(Frankfurt

am Maim 1966 (19131) 157.
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Urn [... J diese Folgen glaubwi.irdig zu End en, braucht man nur anzunehmen, dass
die sich zusammenrottende
Briiderschar von denselben einander widersprechenden
Gefuhlen gegen den Vater beherrscht war, die wit als Inhalt der Ambivalenz des
Varercomplexes
bei jedem un serer Kinder und unserer Neurotiker nachweisen
konnen"!'. [... J Der Tote wurde nun starker, als der Lebende gewesen war; all dies,
wie wir es noch heute an Menschenschicksalen
sehen. Was er friiher durch seine
Existenz verhindert hatte, das verboten sie sich jetzt selbst in der psychischen
Situation des uns aus den Psychoanalysen
so wohl bekannten
'nacbtrdcblichen

Gehorsams~32.
Oeze situatie ligt aan de basis van cultuur, sociale organisatie en religie. Aan
de basis van de sociale organisatie ligt het 'taboe' op incest, dar voortkwam uit
de noodzaak niet opnieuw tot het model van een 'oerhorde' te verval1en. Aan
de basis van religie lag het 'taboe' op het doden van het totemdier, de rituele
vervanger van de vader, en de totemmaaltijd, de voortdurende rituele herhaling
van de vadermoord. Dit dubbele taboe was nodig om de schuldgevoelens onder
controle te houden:
Es wurden hiebei Zuge geschaffen, die for ran fur den Charakter der Religion
bestimmend blieben. Die Totemreligion war aus dem Schuldbewusstsein der Sohne
hervorgegangen
als Versuch, dies Gefuhl zu beschwichtigen und den beleidigten
Vater durch den nachtraglichen Gehorsam zu versohnen, Aile spatere Religionen
erweissen sich als Losungsversuche desselben Problems [... J133

Wat voor Robertson Smith verloren lag in de 'mists of prehistoric time', de
herkomst van het concept 'godheid', is voor Freud het gevolg van de
oermisdaad, de moord op de vader. De vermoorde vader wordt een godheid.
Oit he!e complex aan triomf- en schuldgevoelens is dee! gaan uitmaken van de
rnenselijke conditie en steekt voortdurend opnieuw de kop op, aldus Freud. Het
is de mens niet mogelijk zich daaraan te ontworstelen. De moord op de vader
moet dwangmatig herdacht en ritueel herhaald worden. Zo is het ook in de
oorsprong van her christendom duidelijk te herkennen:
Irn christlichen
My thus ist die Erbsunde
des Menschen
unzweifelhaft
eine
Versiindigung gegen Gottvater. Wenn nun Christus die Menschen von dem Drucke
der Erbsunde erlost, indem er sein eigenes Leben opfert, so zwingt er uns zu dem
Schlusse, dass diese Sunde eine Mordtat war. Nach dem im menschlichen Fuhlen
tiefgewurzelten Gesetz der Talion kann ein Mord nur durch die Opfemng eines
anderen Lebens gesuhnt werden; die Selbstaufopfemng
weist auf eine Blutschuld
1.11
132
I3J

idem 159
idem 160
idem 161
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zuruckl ". [... J Unser Blick verfolgt durch clie Lange der Zeiten clie Identitat
Totemmahlzeit
mit dem Tieropfer, dem theanthropischen
Menschenopfer
und
der christlichen
Eucharistie
und
erkennt
in all cliesen Feierlichkeiten
Nachwirkung jenes Verbrechens, welches clie Menschen so sehr bedriickte, und
das sie doch so stolz sein muss ten 135

der
mit
clie
auf

Freud beschouwt
de oermoord
dus met aileen als een historische
gebeurtenis waarmee een ontwikkeling in gang is gezet, maar ook als een
blijveod brandmerk in de menselijke psyche dat om eeo voortdurende
verzoeoingsactiviteit
vraagt. Religie en ritualiteit zijn weliswaar universeel
menselijke activiteiten, maar dat neemt niet weg dat ze het gevoig zijn van een
door verdringing tot stand gekomen, universele neurose. Freud ziet deze
oeurose niet als iets dat is vastgelegd in de geoen, maar als eeo
geestesgesteldheid die van de eoe generatie op de andere wordt doorgegeven:
Die Psychoanalyse
hat uns narnlich
gelehrt,
dass jeder Mensch
in seiner
unbewussten
Gcistcstatigkeit
einen Apparat
besitzt,
der ihm gestattet,
clie
Reaktionen
anderer Menschen
zu deuten, das heisst die Entstellungen
wieder
riickgangig
zu machen,
welche
der
andere
an dem
Ausdruck
seiner
Gefiihlsregungen
vorgenommen
hat. Auf diesem
Wege
des unbewussren
Verstandnisses ail der Sitten, Zeremonien
und Satzungen, welche das urspriingliche
Verhaltnis zum Urvater zuriickgelassen hatte, mag auch den spatercn Generationen
clie Ubernahme jener Gefiihlserbschaft
gelungen sein 136.

Eo tenslotte:
Allzuweit diirfen wir unser Urteil uber clie Primitiven auch nicht durch clie Analogie
mit den Neurotikern
beeinf1ussen
lassen. Es sind auch clie Unterschiede
in
Rechnung zu ziehen. Gewiss sind bei beiden, Wilden wie Neurotikern,
clie scharfen
Scheidungen zwischen Denken und Tun, wie wir sie ziehen, nicht vorhanden. Allein
der Neurotiker ist VO! allem im Handeln gehemmt, bei ibm ist der Gedanke der
volle Ersatz fur die Tat. Der Primitive ist ungehemmt,
der Gedanke setzt sich
ohneweiteres in Tat urn, clie Tat ist ibm sozusagen eher ein Ersatz des Gedankens,
und darum meine ich, ohne selbst fur die letzte Sicherheit der Entscheidung
einzutreten,
man darf in dem Faile, den wir cliskutieren, wohl annehmen:
Irn
Anfang war der Tatm.

10 1919 publiceerde

Theodor

Reik een boek met de titel Probleme der
Reik lijkt een

ReIgZonspsychologie. I. Ted Das Ritual. Freud schreef het voorwoord.
idem
us idem
136 idem
13' idem
134

171
172
176
179
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gematigder toon aan te slaan dan Freud en benadrukt dat hij
psychoanalyse met in plaats van, maar naast die van andere
stellen.
Reik zet, anders dan Freud, kanttekeningen
bij het
Robertson Smith. Hij gelooft met dat de rite ouder is dan de

de methode van de
wetenschappen
wiI
gedachtegoed
my the maar:

van

[ ... J sind es doch mer wie dort dieselben Affekte, dieselben Wunsche und
Tendenzen, die wirksam bleiben und als die unbewussten Wurzeln dieser beiden
Bildungen der Iassenpsyche zu erkennen sindl38.
Het lijdt geen twijfel dat Girard in hoge mate schatplichtig is aan Freud.
Zowel Freud als Girard nemen aan dat een werkelijke moord aan de basis van
aile religieuze fenomenen
stand. Voor Freud is dat de vadermoord
die
plaatsvond in de menselijke oerhorde en die vervolgens het hele menselijke
geslacht neurotisch maakte, waardoor men deze moord dwangmatig in steeds
andere vormen eindeloos ritueel herhaalt. Girard is ervan overtuigd dat de
oermoord de moord op een zondebok was, waarmee de door de mimetische
begeerte ontstane verdeeldheid in de gemeenschap
werd hersteld. De rituele
herhaling is niet dwangmatig, maar een steeds opnieuw herstellen van steeds
nieuwe verdeeldheid, aldus Girard.
Latere psychoanalytici,
onder wie Bruno Bettelheirn 139 en Volney Gayl40
hebben de theorie van Freud ten aanzien van het ritueel gemodificeerd, en het
ritueel een meer positieve functie toegekend als een middel tot sociale en
persoonlijke integra tie.

Victor Turner
Victor Turner (1920-1983) verschilt van zijn voorgangers in deze groep
vooral doordat hij een moderne antropoloog
was met oog voor historische
verandering in maatschappelijke
structuren, en in die zin hoort hij dus in de
volgende groep, die van het moderne ritenonderzoek.
Tegelijkertijd echter kan
hij gelden als de laatste vertegenwoordiger
van de klassieke traditie in het
ritenonderzoek
omdat hij, anders dan de latere onderzoekers, een 'grote theorie'
ontwierp, een alomvattende blauwdruk van het 'ritueel proces'. In het boek The
Ritual Process, dat uitkwam in 1969 en gebaseerd was op een serie colleges aan de
universiteit van Rochester in 1966, zette Victor Turner een nieuwe stap in de

i3B REIK, TH.: Probierse der Re/tgiollsps)'Cb%gie. 1. Teil: Das Ritua/ (= Tnternarionale
Psvchoanalytische
Bibliothek nr. 5) (Leipzig 1919) XVIII.
139BEITELHEIM,
B.: 5jmbolic uounds. Pllberty Rites and tbe Em'ious Afale (London1955).
140 G.\Y, V. P.: Freud on Ritual. Reconstrtraion and Critique (Missoula
1979 [19761).
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bestudering van rituelen, De ondertite! van het boek Iuidt Structure and AntiStructure. Victor Turner was een leerling van Radcliffe-Brown en Gluckman en
bouwde verder op hun beider ideeengoed. Met Durkheim en Radcliffe-Brown
was Turner van mening dat rituelen een 1:01spe!en bij de sociale cohesie, en met
Gluckman was hij van mening dat ritue!en sociale frictie tot llitdrukking
brengen en tegelijkertijd kanaliseren. Op twee punten nam hij echter een
fund amen tee! andere positie in dan zijn voorgangers. Turner beschouwde niet
het sociale praces als de bran van alle classificatiesysternen,
maar het menselijk
lichaarn!+', en hij beschouwde een samenleving van mensen eerst en vooral als
een proces en niet als een gesloten systeern,
Het menselijk lichaam is via de kJeuren wit, zwart en rood (de kJeuren van
respectievelijk
sperma en melk, faeces en bloed) vertegenwoordigd
in
classificatiesysternen:
[ ... J I would postulate that the human organism and its crucial experiences are the
fons et Oligo of all classifications. [... J The color triad white-red-black represents the
archetypal man as pleasure-pain
process. The perception
of these colors and of
triadic and dyadic relations in the cosmos and in society, either directly or
metaphorically, is a derivative of primordial psychobiological
experience [... ]142 The
point I am trying to make here is that the three colors white-red-black
for the
simpler societies are not merely differences in the visual perception of parts of the
spectrum:
they are abridgements
or condensations
of whole
realms
of
psychobiological
experience involving reason and all the senses and concerned with
primary group relationships.
It is only by subsequent
abstraction
from these
configurations
that the other modes of social classification employed by mankind
arose+'.

Met de invoering van het menselijk lichaam als fons et origovoert Turner een
aantal belangrijke nieuwe inzichten in. Ieder rituee! element is in Turners visie
'bipolair', heeft (rninimaal) twee zwaartepunten
van betekenis. Het heeft zowe!
een sensorische als een ideologische betekenis:
Ritual, scholars are coming to see, is precisely a mechanism
that periodically
converts the obligatory into the desirable. [... J Within its framework of meanings,
the dominant symbol brings the ethical and jural norms of society into close contact
with strong emotional stimuli. [... J Norms and values, on the one hand, become
saturated with emotion, while the gross and basic emotions
become ennobled

141 Men kan zich afvragen
of dar bij Durkhcirn
oak nict her geval was, Ondanks zijn explicicte
nadruk op her sociale lijkt Durkheim
tach de kern van her rituelc proces implicier in her
menselijk lichaam re plaarscn door de effin'eseence die tijdens her riruecl wordr crvarcn
rc
beschouwen
als de crucialc factor in de werking van her rirueel.
[.2 TURNER, V. WI.: Tbe Forest of Symbols. Aspects ~l0:demb/{ Rill/ol (New York 1967) 90.
143 idem 91
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through
contact with social values. The
transformed into the 'love of virtue "+'.

irksomeness

of moral

constraint

is

Een samenleving kan niet overleven wanneer alles en iedereen voortdurend
zit opgesloten in de greep van een allesoverheersende starre structuur, aldus
Turner. Dan is er geen ruimte voor ontwikkeling en vernieuwing. Iedere
samenleving kent perioden waarin de alledaagse orde wordt doorbroken omdat
groepen of individuen zich niet meer in die orde kunnen of willen schikken.
Dan ontstaat een crisissiruatie die bezworen moet worden en van waaruit een
nieuwe dagelijkse orde gecreeerd kan worden.
Tijdens zijn veldwerk in Afrika zag Turner dat in de samenleving die hij
besrudeerde periodiek spanningen ontstondent+. Het viel hem op dat het
proces van ontstaan en oplossen van die spanningen een vast patroon volgde.
Hij noemde dit proces social drama en verdeelde het in vier opeenvolgende
fasen van 'breuk in de orde van alledag', 'crisis', 'herstelacties', en 'reilltegratie'.
Later vereenvoudigde hij deze vierdeling tot een tweedeling in structure (sociale
orde) en anti-structure (sociale crisis). In de visie van Turner creeren rituelen
gecontroleerde periodes van 'crisis' (anti-structure) waarmee het risico van een
werkelijke crisis in de hand gehouden wordt'<. Om een model te creeren voor
deze perioden van 'anti-structuur' heeft Turner het begrip 'liminaliteit' van Van
Gennep weer opgenomen, en om de verhouding tussen structuur en antistructuur weer te geven ontwikkelde hij een dynamische versie van de binaire
opposities van Levi-Strauss's":

[ ... J in order to live, to breathe, and to generate novelty, human beings have had to
create - by structural means - spaces and times in the calendar or, in the cultural
cycles of their most cherished groups which cannot be captured in the classificatory
nets of their quotidian, routinized spheres of action. These liminal areas of time and
space - rituals, carnivals, dramas, and latterly films - are open to the play of thought,
feeling and will; in them are generated new models, often fantastic, some of which
may have sufficient power and plausibility to replace eventually the force-backed
political and jural models that control the centers of a society's ongoing life. The
antistructural
liminality, provided
in the cores of ritual and aesthetic forms,
represents
the reflexivity of the social process, wherein society becomes at once
subject and direct object!".

144

idem 30

Zie: TL·RJ'JF.R, V. WI.: Schism and Continllity in an African Society. A Stlldy of Ndembtl Village Lift
(Manchester 1957).
146 TLIRJ'JER, V. WI.: Dramas, Fields, and Metaphors. Sjmbohi: Action in Human Society (London 1975
1~5

[1974]) 23-59.
14-

TUR:-.JER, V. WI.: The Forest o/Symbols 59-92.

I~~ TL.:R.NER,

V. WI.: The Ritua! Proms. Stmclllre and Anti-Strtlcttlre

63

(1982 [1969]) vii.

HETLGE KRACHT WORDT DOOR BEW1EGING LOSGH1AAKT

Het rweede begrip dat een centrale plaats inneemt in het werk van Turner is
communitas. Beide begrippen, 'liminaliteit' en commtotitas hangen nauw met elkaar
samen. In Turners
visie zijn rituelen
te verdelen in twee categorieen:
overgangsrituelen,
voltrokken ten behoeve van individuen, en crisisrituelen,
voltrokken ten behoeve van de hele groep. Tot de eerste groep behoren de
overgangsrituelen in de zin van Van Gennep: de overgang van het individu naar
een nieuwe sociale status. Tot de laatste groep behoren de rituelen van de
seizoenskalender, zoals de overgang van zomer naar winter.
Zoals Van Gennep al had opgemerkt, hebben ook deze riten een tripartiete
structuur:
(1) scheiding,
(2) rnarginaliteit,
(3) herintreding,
ook wei de
preliminale, lirninale en postliminale
fase genoemd. Voor Turner ziet de
tripartiete structuur er als voigt uit: (1) scheiding van de wereld van structure d.i. de reguliere sociale organisatie, (2) onderdompeling
in antistructure - d.i. een
opheffmg en omkering van aile in die sociale organisatie normaal geldende
regels (The stronger are made weaker; the weak act as though thry were strongI49 [... J
(3)
Crudely put, the liminc';;!)' of tbe strong IS ueaeness - of the tueak: strengthI50),
terugkeer naar de sociale organisatie. Turners belangstelling gaat vooral uit naar
de tweede fase, die van antistructure. Met deze fase verbindt hij het begrip
C01JlJI1Unitas.In de fase van antistructure, de fase van het overgangsrirueel waarin
de neofiet ontheven is van zijn maatschappelijke
plichten, en de fase van het
crisisritueel waarin aile maatschappelijke
waarden zijn omgekeerd,
kan de
deelnemer door het wegvallen van aile verschillen een gevoel van eenheid met
alie anderen, een structurele, basale, aile oppervlakkige verschillen overstijgende
gelijkheid ervaren, die ook gevolgen heeft wanneer men weer naar de dagelijkse
praktijk is teruggekeerd:
This friendship [... 1 enables a man to claim privileges of hospitality of a far-reaching
kind. [... J lifelong ties that are held to bind in close friendship those initiated into
tile same age-set in East African
ilo-Harnitic and Bantu societies, into me same
fraternity or sorority on an American campus, or into the same class in a aval or
Military Academy in Western Europe. This comradeship, with its familiarity, ease
and, I would add, mutual outspokenness, is once more the product of
interstructural liminaliry, with its scarcity of jurally sanctioned relationships and its
emphasis on axiomatic values expressive of the common weaJ151.
Voor Turner is dir de ultieme functie van her ritueel: ruimte schepp en voor
een afgebakende fase van liminaliteit die op zijn beurt ruimte schept voor de
ervaring van comnumitas. Aileen door de rigide structuur van het dagelijks leven
op gezette tijden en bij bepaalde gelegenheden or re heffen en om te keren kan
1-19

\511

idem 168
idem 200

\5\ TL'R,\ER,

V. \'1'.:

The Forest ol~·y",bol.,. 1 0 i.

64

EEN LADDER NAAR DE HH1EL

er ruimte worden geschapen voor de veranderingen
sociale strucruur in stand te houden:

die nodig zrjn om de

It is as though there are here two major 'models' for human interrelatedness,
juxtaposed and alternating. The first is of a society as a structured, differentiated,
and often hierarchical system of politico-legal-economic
positions with many types
of evaluation, separating men in terms of 'more' or 'less'. The second, which
emerges recognizably in the liminal period, is of a society as an unstructured
or
rudimentarily
structured
and relatively undifferentiated
comitatus, community, or
even communion of equal individuals who submit together to the general authority
of ritual elders.[ ... J The distinction between structure and communitas is not simply
the familiar one between 'secular' and 'sacred', or that, for example, between politics
and religion I 52. [ ... J From all this I infer that, for individuals and groups, social life
is a type of dialectical process that involves successive experience of high and low,
communitas
and structure,
homogeneity
and differentiation,
equality
and
ineq uali IT I 53

Turner geeft een lange lijst, rather in the fashion of Levi-Strauss, van binaire
opposities, waarin telkens een term behoort tot het domein van structure en de
andere tot die van antistructure, liminaliteit en communitas154• In de praktijk echter
heeft niet aileen de communitas .invloed op de structure, maar ook andersom de
structure op de communitas. Groepen mensen proberen, zeker wanneer ze in een
crisis verkeren, de communitas vast te houden en tot een permanente levenswijze
te maken. Veel religies en religieuze instellingen danken er hun ontstaan aan:
'The Christian is a stranger to the world, a pilgrim, a traveler, with no place to rest
his head'. Transition has here become a permanent condition. Nowhere has this
institutionalization
of liminality been more clearly marked and defined than in the
monastic and mendicant states in the great world religionst=.

Niet aileen in de beginfase van de grote godsdiensten, maar ook in ailerlei
hedendaagse religieuze en seculiere groepen is deze hang naar een permanente
staat van liminaliteit en communitas te herkennen. Turner noemt in dit verband
milinaristische bewegingen, Hippies en Heils Angels. AI deze bewegingen
hebben een aantal kenmerken gemeen:

[ ... J evidence from sources far removed from one another in space and time. In
these sources, both religious and secular, a fairly regular connection is maintained
between
liminality,
structural
inferiority,
lowermost
status,
and
structural
152

TL'RJ'\IF.R, V. W.: The Ritual Process 96.

15.1

idem 97

154

idem 106
idem "\07
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outsiderhood
on the one hand, and on the other, such universal human values as
peace and harmony between all men, fertility, health of mind and body, universal
justice, comradeship
and brotherhood
between all men, the equality before God,
the law or the life force of men and women, young and old, and persons of all races
and ethnic groups. And of especial importance in all these utopian formulations is
the persisting adhesion between equality and absence of property 156

Aan de hand van de ontwikkelingen binnen de door Franciscus van Assissi
gestichte bedelorde schetst Turner het verloop van communitas naar structure in
dergelijke bewegingen.
Hij onderscheidt
drie opeenvolgende
fasen van
communitas in elit proces: existential of spontaneous communitas, normative communitas
en ideologicalcommsnitas:
[ ... J the spontaneity
and immediacy of cornmunitas
- as opposed to the juralpolitical character
of structure
- can seldom be maintained
for very long.
Cornmunitas itself soon develops a structure, in which free relationships between
individuals become converted into norm-governed
relationships
between social
personae. Thus, it is necessary to distinguish between: (1) existential or spontaneous
cornrnunitas - approximately what the hippies today would call a 'happening'
[... J;
(2) normative cornmunitas, where, under the influence of time, the need to mobilize
and organize resources, and the necessity for social control among the members of
the group [... J the existential cornrnunitas
is organized into a perduring social
system; and (3) ideological cornrnunitas, which is a label one can apply to a variety of
utopian
models
of societies
based
on existential
communitas.
Ideological
communitas is at once an attempt to describe the external and visible effects - the
outward form, it might be said - of an inward experience of existential cornmunitas,
and to spell out the optimal social conditions under which such experiences might
be expected to flourish and multiply. Both normative and ideological cornrnunitas
are already within the domain of structure, and it is the fate of all spontaneous
communitas in history to undergo what most people see as a 'decline and fall' into
structure and law'>'.

Zoals structure niet kan blijven bestaan zonder op gezette tijden afgewisseld
te worden door peri odes van antistructure en communitas, zo kan communitas niet
blijven bestaan zonder afgewisseld te worden door structure. En dat proces is het
rituele proces: Ritual is a principal means by which society grows and moves into the

future158.
In twee boeken elie aan het eind van zijn leven zijn verschenen heeft Victor
Turner zijn kernbegrippen
liminality en social drama verder ontwikkeld, speciaal
met het oog op moderne sarnenlevingen. Collectieve liminaiity is in mod erne
156
15-

idem 134
idem 132

158 TUR."ER,

V. W.: hrtp:/ !religions.myztek.com/holbrook/rurner.hrm.
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samenlevingen van na de industriele revolutie niet meer te realiseren, aldus
Turner. De sociaJe relaties in deze samenlevingen zijn van een geheel andere
aard dan die in primitieve samenlevingen. Georganiseerde
perioden van
collectieve anti-structure zijn uit de westerse samenleving verdwenen, liminaliteit
is opgesloten in instituties. Wat wel haalbaar is zijn perioden van vrijwillige
liminaliteit, door Turner aangeduid met de term limit/oid. Het belangrijkste
verschil tussen limina! en Iiminoid is de individuele vrijheid om een liminoid
periode in te lassen in het leven. Limit/oid phenomena zijn geen onderdeel van het
sociale, politieke en economische leven, zoals liminality, maar vinden plaats in de
'gaten en kieren' die de instituties openlaten. Ze zijn daardoor individueler,
experimenteler en ~gmenteerd
dan liminal phenomena:
In complex, modern societies, both types coexist in a sort of cultural pluralism. But
the liminal - found in the activities of churches, sects, and movements,
in the
initiation rites of clubs, fraternities, masonic orders, and other secret societies, etc. is no longer world-wide. Nor are the liminoid phenomena
which tend to be the
leisure genres of art, sport, pastimes, games, etc., practised by and for particular
groups, categories, segments and sectors of large-scale industrial societies of all
types. But for most people the liminoid is still felt to be freer than the liminal, a
matter of choice, no obligation. The liminoid is more like a commodity - indeed
often is a commodity, which one selects and pays for - than the liminal, which elicits
loyalty and is bound up with one's membership
or desired membership
in some
highly corporate group. One works at the liminal, one plays with the liminoid. There
may be much moral pressure to go to church or synagogue, whereas one queues up
at the box office to see a play [... p59.

Tenslotte verbindt Turner zijn concepten communitas, liminal en Iiminoid met
het concept Jlow van Mihaly Csikszentmhalyi'w. Flow is het begrip dat zorgt
vo or de contirauteit in structure, anti-structure/liminality en liminoid fenomenen:
I would like to say simply that what I call communitas has something of a 'flow'
quality. [... ] 'flow' for me seems to be one of the ways in which 'structure' may be
transformed
or 'liquefied' (like the famed martyr's b%2od) into communitas
again.
[ ... ]161 The
point here is that ritual (including its'liminal
phase) in archaic,
theocratico-charismatic,
patriarchal,
and feudal societies [... ] provided the main
cultural flow-mechanisms
and patterns. But in those ages in which the sphere of
religious ritual has contracted [... ], a multiplicity of (theoretically) non-serious, nonearnest genres, such as art and sport (though these may be more serious than the

159 TL"R~ER,

V. W.: From Ritual )» Theatre. Tbe Human Seriousness ofP/ay (New York 1982) 55.
H.\J.YI, M.: Flow. Ps),cbologievan de optimale eruaring. (Amsterdam 2001 [1999]).
V. W.: From Ritua! to Theatre 58.
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ethic has defined them to be), have largely taken over the flow-function

in culture's".
Op een zelfde wijze argumenteert
Turner dat het social drama met meer
plaats vindt in de maatschappij, maar in het theater. Zoals liminal verandert in
liminoid zo veranderen social drama en ritual in performance en theatre I 63.
Het veelzijdige oeuvre van Victor Turner bood een nieuwe generatie
antropologen
aanknopingspunten
voor verder onderzoek. Samen met LeviStrauss creeerde Turner een tweede zwaartepunt in het ritenonderzoek:
naast
het sociale proces als fons et Oligovan riten en symbolen kwam ook het menselijk
lichaam, e.g. het menselijk brein, in beeld. Het ideeengoed van Turner en LeviStrauss werd uitgebouwd
door een aantal antropologen
onder wie Mary
Douglas en Edmund Leach.
Leach (1910-1989) ontwikkelde een sterk linguistisch georienteerde theorie
van het ritueel. Ritueel is voor Leach een vorm van non-verbale cornmunicatie,
en, evenals in het geval van taal, is de betekenis van rituele symbolen en tekens
afhankelijk van hun plaats in de rituele 'syntax'. Leach ging verder dan LeviStrauss met het invoeren van termen uit de taalwetenschap voor het beschrijven
van het rituele proces, en ontwierp een eigen rituele toepassing van de
linguistische
termen. In zijn werk staan 'teken',
'symbool',
'paradigma',
'metafoor' enz. in dienst van rituele activiteit'v",
Mary Douglas (1921) transformeerde
de binaire opposities structure en antistructure tot een grafische voorstelling met twee assen, waarlangs de mate van
structure en anti-structure kan worden uitgezet: We can concentrate, it seems, upon the

interaction of indil;iduals within t21l0social dimensions. One is order, classification, the
!Jmbolic syste». The other ispressure, the experience of having no option but to consent to the
overwhelming demands of other peoplel65. De eerste vorm van interactie noemde
Douglas grid, de tweede group. Op deze manier kan zij sociale organisaties
onderbrengen
in vier verschillende
groepen.
Douglas argumenteerde
dat
gemeenschappen
met een hoge mate van grid en/of een hoge mate van group
een grote controle uitoefenen op de groepsleden
en veel riruele activiteit
vertonen: Strong grid and stronggroup will tend to a routinized piery towards authoriry and

its !)mbo/s; beliefs in apunishing, moral universe, and a category of rejects.
Een hoge mate van grz'd gaat gepaard met rituelen die het classificatie systeem
van de maatschappij weerspiegelen: A'?}' bureaucratic !Jstem, which is sufficientlY
secure and insulated from criticism will tend to think in the same way. This is the monastic

1(,1idem

59

V. W.: Process, Performance and Pilgrimage. A Stl/dy in Corsparatue SJ"tlbology (New
Delhi 1979); TL1RNER, V. W.: From Ritl/al to Theatre.
1(,4 BELL, C: Ritl/al
43-46; 64-65.
16; DOUGL\S, M. Natura! SYl1lboLr.Explorauons ill Cosmology (London
1973) 81.
161 Zie: TUZNER,
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i!/e, or the military society I 66. Een hoge mate van group brengt rituelen voort die
gericht zijn op het afbakenen van de grenzen tussen hen die er 'wel bijhoren' en
hen die er 'niet bijhoren': Accusations of ]vitchcraft are the political idiom q/ out-casting
and re-definition ofsocial boundaries's",
Naarmate grid en/of group minder

worden is er minder rituele activiteit,
minder sociale controle en meer individualiteir, Wanneer zowel grtd als group
zwak zijn zullen rituelen ontbreken of geheel beperkt blijven tot individueel
gebruik. Wanneer grid sterk is en group zwak, valt de maatschappij uiteen in een
groep van machthebbers
enerzijds en een groep onderdanen
anderzijds en
wordt aan de kant van de onderdanen een gunstig klimaat geschapen voor het
ontstaan van sterk emotioneel gekleurde rituelen waarbij formalisme afgewezen
wordt en de deelnemers zich overgeven aan trance, het spreken in tangen,
enzovoort, Douglas leent voor deze vorm van ritueel gedrag de term effervescence
van Durkheim, en contrasteert
die met ritual, respectievelijk de activiteit die
hoort bij een religion of ecstasy en een religion of contro/<68.
Mary Douglas lijkt dus enerzijds de effenescence, die voor Durkheim een sine
qua non van het ritueel betekende, te beperken tot een beperkte categorie van
riruelen, en de crisissituatie, waarvan Victor Turner veronderstelt dat zij aan de
basis van o.a. millinaristische bewegingen ligt, te definieren als een situatie van

zveak group, strong grid.
Wat betreft de positie van het menselijk lichaam in ritueel gedrag neernt zij
een tussenpositie
is tussen Durkheim
enerzijds en Turner en Levi-Strauss
anderzijds:
The social body constraints the way the physical body is perceived. [... J There is a
continual exchange of meanings between the two kinds of bodily experience so that
each reinforces the categories of the other'". The scope of the body as a medium of
expression is limited by controls exerted from the social system"!'. [... J the same
drive that seeks to harmoniously relate the experience of physical and social, must
affect ideology. Consequently, when once the correspondence between bodily and
social controls is traced, the basis will be laid for considering co-varying attitudes in
political thought and in theologyn.

idem
idem
16H idem
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In dit spanningsveld zoekt Douglas naar de wijze waarop
rituelen gecommuniceerd
wordt: Ritual is pre-eminentlY a form
Zij komt tot de volgende conclusie:

door mid del van

of comtmmicationl72.

So far we have given two rules: one, the style appropriate to a message will coordinate all the channels; rwo, the scope of the body acting as medium is restricted
by the demands of the social system to be expressed. [... J a third is that strong
social control demands strong bodily control. A fourth is that along the dimension
from weak to strong pressure the social system seeks progressively to disembody or
etherealize the forms of expression; this can be called the purity rulet-3
Het strucrurele raamwerk van Mary Douglas is verfijnder en dynamischer
dan dat van Turner en Levi-Strauss, en tegelijkertijd weet ze dat raamwerk op
functionalistische
wijze te verbinden met het sociale proces. Daarnaast beeft
ook het menselijk lichaam een plaats in baar model.
Een laatste belangrijke opvolger van Turner, Ronald Grimes, wordt
behandeld onder 1.4.

I.4 HETMODERNE

RlTENONDERZOEK

Clifford Geertz
In de jaren zestig onderging de antropologie een gedaanteverandering
en
kwam een nieuw concept in bet centrum van bet onderzoek te staan: 'cultuur',
De 'culturalisten' hecbtten minder belang aan de verbinding tussen het ritueel
en de sociale organisatie, maar bescbouwden rituelen als relatief onafhankelijke
communicatiesystemen,
eerder verwant
aan de taal dan aan de sociale
organisatie. Nieuwe begrippen, ontleend aan de taalwetenscbap
- 'symboliek',
'semantiek', 'serniotiek' -, verschijnen in de literatuur .. Maar ook term en als
performance en praxis. De moderne antropologen verplichtten zich bovendien tot
'participerend onderzoek' en 'thick description'.
Clifford Geertz (1923) was een voortrekker van deze nieuwe genera tie. Hij
bouwde verder op bet fundament dat door Leach was gelegd, maar ook de
invloed van Mary Douglas is duidelijk te herkennen:
[ ... J the concept of culture that I espouse [..J is essentially a semiotic one. Believing
with Max Weber, that man is an animal suspended in webs of significance he
himself has spun, I take culture to be those webs, and the analysis of it to be

idem ~1
n idem 100; Zie ook:
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therefore not an experimental
search of meaning!".

science in search of law but an interpretative

one in

Vaak wordt het standaardwerk van Geertz, The Interpretation of Cultures uit
1973 - en dan vooral zijn definitie van religie daarin - geponeerd als het
definitieve omslagpunt in de antropologie. Die definitie van religie luidt: Religie
is (1) a system if symbols wbicb acts to (2) establish pOlveiful, pervasive, and long-Im-ting
moods and motivations in men fry (3) formulating conceptions if a general order of existence

and (4) clothing these conceptions with such an aura iffactuality that (5) the moods and
motivations seem uniquely realisticl7S. Hier wordt dus religie omschreven als een
cultureel systeem, dat invloed uitoefenr door een samenhangende verklaring van
de wereld te geven, tegelijkertijd a model if en a modeljOI~76 de wereld. Her is een
systeern van betekenisgeving
dat geheel is toegesneden op de leefsituatie
een bepaalde groep mensen. Wanneer de leefsituatie verandert, verandert
religieuze betekenissysteem
mee:

van
het

What men believe is as various as what they are - a proposition
that holds with
equal force when it is inverted. It is this particularity of the impact of religious
systems upon social systems (and upon personality systems), which renders general
assessments
of the value of religion in either moral or functional
terms
impossible 177.

Dit betekenissysteem
is dus niet een afgeleide van het sociale systeem, en
ook niet van het menselijk lichaam, maar het is een autonoom
cultureel
fenomeen dat werkt als een 'adapter' tussen de mens en zijn omgeving:
Religious symbols formulate n basic congruence between a particular style of life
and a specific [... J metaphysic, and in so doing sustain each with the borrowed
authority of the othern.

Het ritueel is het middel dat dit betekenissysteem
activeert:

'toont'

en steeds opnieuw

For it is in ritual - that is, consecrated behaviour - that this conviction that religious
conceptions
are veridical and that religious directives are sound is somehow
generated. [... J In a ritual, the world as lived and the world as imagined, fused under
the agency of a single set of symbolic forms, turn out to be the same world,

n GEERTZ, C. The Interpretation

idem
176 idem
1-- idem
178 idem
175

of Cultures.
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producing thus that idiosyncratic transformation in one's sense of reality [... ]179.
Having ritually 'lepr' [... J into the framework of meaning, which religious
conceptions define, and the ritual ended, returned again to me common-sense
world, a man is [... J changed. And as he is changed, so also is the common-sense
world, for it is now seen as but the partial form of a wider reality, which corrects
and completes itl8n
Geertz onderzoekt dus aileen een concrete religie als een onderdeel van een
concrete cultuur en die cultuur als een syrnbolische orde:
,... ] culture patterns have an intrinsic double aspect: they giye meaning, that is,
objective conceptual form, to social and psychological reality both by shaping
themselves to it and by shaping it to themselvesl'". [... J it is precisely because of the
fact that geneticaUy programmed processes are so highly generalized in men, as
compared with the lower animals, that culturally programmed ones are so
important; only because human behavior is so loosely determined by intrinsic
sources of information that extrinsic sources are so vital 182

Intermezzo
Victor Turner en Mary Douglas zijn de belangrijkste overgangsfigureo
tussen de klassieke universalistische
traditie van ritenonderzoek
en de
culturalistische
benadering van de moderne antropologie. Overgangsfiguren,
nier alJeen in de pas sieve zin, maar ook in de actieve: het werk van Victor
Turner, en ook dat van Mary Douglas, heeft een belangrijke bijdrage geleverd
aan de paradigmaverandering in de antropologie. Ronald Grimes schrijft: Before
Turner ritual was static, structural, conseruatiue.After Turner it is imagined as flowing,
processual, SUblJersivel83. En daarmee begonnen ook de problemen.
Het gebied van her ritenonderzoek
is nooit een 'yak' geweest. In de
negentiende eeuw waren het vooral classici, bijbelwetenschappers,
filologen en
etnologen die door het ritueel gefascineerd raakten. In de twintigste waren het
sociologen,
psychoanalytici,
en
daarna
godsdienstwetenschappers
en
antropologen die het roer overnamen. Tegelijkertijd echter gebruikten ook
historici het ritueel als onderzoeksparacligma. En daarnaast hadden bovendien
de theologen nog hun eigen ideeen over het (christelijk) rirueel,

112
122
Ixl idem 93
IH1idem
92-93
IX.1 GR1W;:S, R.L.: Reading, lP'ritil(g and Rituo/i;;(jng. fu/Jlo/s ill Futiie, Lilll/gico/,
(Washington 1993) 6.
I-~idem

I!«Jidem
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Al deze onderzoekers met hun verschillende achtergronden onderzochten
riruelen vanuit het eigen vakgebied met het oogmerk iets aan dat vakgebied bij
te dragen. Zij waren niet in eerste instantie geinteresseerd in het ritueel ze!f,
maar in wat de studie van het ritueel kon bijdragen aan de kennis binnen hun
vak. Zij plaatsten daardoor verschillende accenten en verschilden van mening
over de essentie van her rirueel. Maar kennelijk was er nauwelijks onenigheid
over wat een ritueel eigenlijk is: de definitie van rituee! stond niet of nauwelijks
ter discussie.
Vanaf het begin van het ritenonderzoek aan het eind van de negentiende
eeuw tot aan de jaren zestig van de twintigste eeuw was het volkomen duidelijk
wat een ritueel was: dat wat de westerse onderzoeker als een rituee! herkende,
d.w.z. een activiteit die traditio nee!, herhaalbaar, formee!, onveranderlijk,
gebonden aan rege!s, plechtig, coUectief, zonder nuttig oogmerk was. Men
onderzocht ritue!en weliswaar vanuit verschillende vakgebieden, maar we!
onveranderlijk met het christelijk rituee! als (impliciet) model. Van Robertson
Smith tot en met Clifford Geertz heeft dit paradigma voldaan.
De moeilijkheden begonnen in de jaren zestig van de twintigste eeuw, to en
Victor Turner het theater als een vorm van rituee! ging beschouwen. Ronald
Grimes, een student van Turner, schrijft:
\'V'here did this imaginative impulse come from? Some would attribute it to Victor
Turner; others to the 19605 in general. Some would say Turner absorbed it from his
students in the 19605; others would say his students of the 1960s absorbed it from
him 184 .
Hoe dan ook: de definitie van het rirueel werd een probleem. Wanneer het
begrip nauwkeurig gedefmieerd moet worden om als analytisch instrument in
een wetenschappelijke
context gebruikt te kunnen worden, ontstaan er
meningsverschillen en verlegenheid. Enerzijds (in een 'royale' definitie) dreigt
het concept 'rituee!' aUe cultureel vormgegeven activiteiten - en dat zijn vrijwel
aUe menselijke activiteiten - te gaan omvatten, anderzijds (in een 'zuinige'
definitie) dreigt het seculiere en nieuw opkomende ritue!en uit te sluiten.
In het geval van een zuinige definitie wordt 'riruele activiteit' als symbolisch,
gehoorzamend
aan regels, geroutineerd,
verstoken
van nut en nietinstrumented,
gecontrasteerd
met 'technisch/ doe!gerichte'
activiteit die
pragmatisch, spontaan, nuttig, en instrumenteel heet te zijn. Edmund Leach
schrijft:

18-1
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[ ... J religious sacrifice may be regarded as a purely technical and economic act. It is
a procedure for killing livestock and distributing meat [... J But [... J there is a great
deal that goes on at a sacrifice that is irrelevant as far as butchery, cooking and meat
distribution is concerned [... J and it is these other aspects that I describe as rituall85.

Toch bleken sommige activiteiten, die niet anders gekwalificeerd konden
worden dan als 'rirueel', wei degelijk instrumenteel
te zijn en gericht op
praktisch voordeel: regen, gezondheid,
overwinning in de oorlog, tegenslag
voor de vijand, enz, Deze rituelen werden apart gezet in de categorie 'magische
riruelen', in contrast met niet-instrumentele
'religieuze rituelen'lw, Maar Mary
Douglas beschouwde
het verschil tussen magie en ritueel vooral als een
weerspiegeling
van de vooroordelen
van de onderzoekers.
Verschillende
vormen van ritueel zijn het gevolg van verschillende soorten sociale organisatie,
aldus Douglas's'.
De 'zuinige' definitie kent dus nogal wat problemen en de groep theoretici
die een 'royale' definitie van ritueel voorstonden,
overheerst
in de latere
literatuur, Jack Goody argumenteert
dat routine, regels en herhaling aan de
basis van het sociale leven als geheel liggen en concludeert dat hij against 'ritual'
is: hij wil de term eigenlijk niet meer gebruiken behalve als a vaguepointer, a highjy
generalized orientation. Hij refereert aan ontwikkelingen in de psychologie (in
1977) en concludeert dat men daar niet langer uit de voeten kan met begrippen
als 'intelligentie' omdat men heeft ontdekt dar wat 'intelligentie' wordt genoemd
bestaat uit een verzameling eigenschappen
en vaardigheden die niet onder een
noemer kunnen worden gebracht. Goody vraagt zich af: Is it possible to carry out

the same kind oj paradigm shift in anthropology? Or 2JJouidthe whole edificejail to the
ground?188 Ook Roy Rappaport ziet formaliteit als een continuum dat in aile
sociale activiteiten in meer of mindere wijze aanwezig is. In rituelen is het aileen
in wat hogere, zelfs dorninante,
mate aanwezig dan in andere sociale
activiteiten:
There are problems in distinguishing
some events from others by the criterion of
formality because events are not easily discriminated into those that are formal and
those that are not. There is [... J a continuum of behavioral formality [... J it may be
useful to make a distinction between ritua], the formal, stereotyped
aspect of all
events, and rituals, relatively invariant events dominated
by formality. [... J there is
lRS LL.\CH gcciteerd bij: R \PP.\PORT,
R. A.: Ritual and Religion in the Making of Humanity (Cambridge
2001[1999])47.
l~(, BI'.I.I.,C: Ritl/aI46-52;
in de negentiende eeuw werden alle nier-christelijke riruelen beschouwd
als 'magic'. Frazer en Tylor beschouwden een vroeg stadium van wereldbeschouwing als
'rnagisch', zie: 1.1-1.2
I~- DOL·GJ..\S, M.: Purity and Danger passim; zie ook: dit hfdst. 3.6.
IKRGOODY, J.: Against 'ritual': Loosely structured thoughts on a loosely defined topic, in: S. F.
MOORE & B. G. '\{YERHOI-F: Secular Ritl/al (Assen etc. 1977) 25-35.
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little value in separating
rituals from other events by imposing an arbitrary
discontinuity upon the continuum of formality at any particular pointl'".

Barbara
het ritueel:

Myerhoff

The most
framing is
Durkheims
matter not

komt tot dezelfde

conclusie

via een andere

functie van

salient characteristic
of ritual is its function as a frame. [... j But this
a fiction. [... j It is this very feature of framing which coincides w.ith
[... j conception of the sacred as the set-apart. But being set-apart is a
of kind but of degree. Rituals are not either sacred or secular [... ]190.

In zijn laatste boek geeft Rappaport

de volgende

definitie van ritueel:

to denote the performance oj more or less inrarzant sequerJces offorma!
acts and utterances not entirelY encoded I?J the performers'?',

I take the term 'ritual'

In dit perspectief
wordt uiteindelijk
alles een ritueel, tot en met
boodschappen
do en en televisiekijken. Ronald Grimes neemt daarom zijn
toevlucht tot het opsommen van 'kwaliteiten' van ritueel. Hij komt aan 15
kwaliteiten: performed, formalized, repetitive, collective,patterned, traditional, valued highlY,
condensed, !Jmbolic, perfected, dramatic, paradigmatic, mystica~ adaptive, conscious!92. Geen
enkele van deze kwaliteiten
wordt
alleen aangetroffen
in rituelen en
waarschijnlijk geen enkel ritueel bezit al deze kwaliteiten, geeft Grimes toe. Ook
deze oplossing lijkt dus niet echt een vooruitgang.
Catherine Bell heeft het concept 'ritueel' uitvoerig geanalyseerd en is tot de
conclusie gekomen dat het een construct is:
[ ... J 'ritual' is not an intrinsic, universal category or feature of human behavior - not
yet anyway. It is a cultural and historical construction
that has been heavily used to
help differentiate
various styles and degrees of religiosity, rationality, and cultural
determinisml'".
Kortom: onderzoekers van het ritueel bevinden zich vanaf de jaren zestig in
toenemende mate in een catch 22 situatie wanneer het op de definitie van hun
object van onderzoek aankomt.

189 R.. \PP.\PORT,

R. A.: Ecology, Meaning; and Religion (Berkeley 1979) 176.
B. G.: We don't wrap herring in a printed page: fusion, fictions and continuirv in
secular ritual, in: S. F. MOORE & B. G. J\'1YERHOH' (cd.): Secular Ritual200.
191 R..\I'P.\PORT,
R.. A.: Ritual and Religion in the Making ojHumanity (Cambridge 2001 (19991).24.
192 GRIMES, R.L.: Ritual Criticism 14.
193 BEIJ_, C: Ritualix.
190
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De performance theory werd een nieuw (,postmodern')194 perspectief op het
ritueel, ontstaan uit een combinatie van het concept social drama van Turner en
de theorie over 'performatieve taaluitingen' van Austint'". Stanley Tambiah
formuleert het als voigt:
Ritual action in its constitutive features is performative in these three senses: in the
Austinian sense of perforrnative, wherein saying something is also doing something
as a conventional act; in the quite different sense of a staged performance
that uses
multiple media by which the participants experience the event intensely; and in the
sense of indexical values - I derive this concept from Peirce - being attached to and
inferred by actors during the performancei'". [... j a marriage of form and content is
essential to ritual action's perjrml"latil'e character and efficacy'?",

Zoals door middel van de taal voortdurend
veranderingen
worden
aangebracht in wereld, zo doen ook rituelen dat. En net als in het geval van de
taal, bestaan er ook voor het ritueel regels (een 'script') waaraan voldaan moet
worden wil een rituele performance geldig zijn. Austin formuleerde een aantal
regels waaraan een 'performance'
moet voldoen om als 'gelukt' te kunnen
geldenl98. Het volgen van de regels is doorslaggevend en niet de 'betekenis' van
rituele elementen of de verborgen 'functie' van rituele complexen. Dat alles gaf
aanleiding tot weer een nieuwe visie op magie'?". Met de benadering van het
ritueel als petjormance gingen, naast de sociologie, psychologie en linguistiek, de
informatieen communicatiewetenschap
een
rol
spelen
in het
ritenonderzoek-v'. En ook de literatuur werd weer in verband gebracht met her
rituee!' Sophia Morgan schrijft:
Rituals and narrative literature are alike in that they are both symbolic activities.
Moreover, they either tell or dramatize a story. They both unfold in 'spaces' clearly
differentiated
from those of everyday discourse or action; they are born inscribed
within the realm of possibility and make-believe;
[... j. They are both, in other
words, reflexive artifacts or performances
through which a society may look at
itself, reaffirm its values, or criticize its practices-?'.

R.L.: IV/Hal Cntias»: 23-27.
L.: Hou: to do tbings It'itb words (Cambridge 1975 11962]).
1%T.\~IBL\H, S.: Cuuure. Tbotlgbt. and Social .Action (Cambridge 1985) 128.
19- idem 129
19" ALSlll",J.
L.: How to do tbing>"1I1ith words 14-15.
199T.\.\IBL\H, S.: Cnlnm; Tbollgbt. and Soaa! ActioI117-59.
2r~, idem 123-166
2111 ~10RG.\~, S. S.: Borges's 'Immortal':
merarirual, metalirerarure, metaperformance, in: J. J.
1\1\CALOON (ed.): Ritt. Drama, Fes/il'a/' Spectacle. Rehearsals Toward a Theory 0/ Cuttura! Performance
(philadelphia 1984) 79.
19~GRJ~IES,

195ALSTIN,j.
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Northrop Frye (1912-1991) legt het verband tussen de rite en de literatuur
via het ritme van de narratieve structuur. Het ritueel is de menselijk poging om
in rapport te blijven met de ritmes van de natuur en heeft daarom zelf een
ritmische structuur.
Vanuit de ritmische structuur
van de dagen en de
seizoenen, via de ritmische structuur van het ritueel, ontwikkelt de mens de
ritmische structuur van het narratieve, aldus Frye202.
In feite werd een thema van de onderzoekers op het gebied van de Myth and
Ritual Theory weer opgenomen: het verband tussen ritueel en theater, sport,
literatuur, enzovoort. De aanbaogers van de Performance Theory beschouwden
echter met het theater als voortgekomen
uit het ritueel, maar beide als een
zelfde
categone
van handelen.
Daarvoor
werd
de term
'ritualisatie'
overgenomen nit de ethologie. Geritualiseerd gedrag is enerzijds onderscheiden
van alledaags gedrag doordat het aan regels is gebonden, maar brengt anderzijds
wel een concrete verandering in de wereld aan. Barbara Myerhoff omschrijft
bet als voigt:
[ ... J above all rituals are dramas of persuasion. [... J In many ways rituals may be
judged like any drama - they must be convincing. Not all the parties involved need
to be equally convinced or equally moved. But the whole of it must be good enough
to play. No one can stand up and boo. Not too many people can shift about in
embarrassment,
sigh or grimace. [... J all must collude so as not to spoil the show, or
damage the illusion that the dramatic reality coincides with the 'other, out-there
rcaliry'F". [... 1 Action is indicated because rituals persuade the body first; behaviors
precede emotions
in participants.
Rituals are conspicuously
physiological
[... j.
Critical, analytic thought, the attitude which would pierce the illusion of reality, is
anathema to ritual. [... J The enemy of ritual .is one who is incapable of or unwilling
to voluntary suspend disbelief - the spoilsporr-?',

In deze visie krijgt het ritueel de functie die het oak voor Geertz heeft, maar
in veel dynamischer, radicaler en tegelijkertijd veel diffuser vorm. Het ritueel
'toont' met alleen het systeem dat betekenis geeft aan de wereld, het verandert
ook zowel wereld als systeem. Het spreekt alle zintuigen aan en verandert
mens en in daadwerkelijke
zin. Het geheel van mens, wereld en zingeving is in
het perspectief van de performance theory binnen het ritueel betrokken in een
voortdurend veranderingsproces.
De performance theory was vooral belangrijk omdat met deze methode ook
nieuwe rituelen een plaats konden krijgen in het ritenonderzoek,
terwijl
anderzijds wel een onderscheid
gemaakt kon worden met alledaags, met
.: The archetypes of literature, in: J. B. VICKI:RY (ed.): Mylh and
Theory and Practice (Lincoln 1969) 93.
203 l\[YERHOFF,
B. G.: We don't wrap herring in a printed page 222.
2(14 idem 199
2112FRYE,
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voile dig 'geritualiseerd' gedrag. T egelijkertijd lijkt echter het concept 'rirueel' in
de performance theory volstrekt ondoorzichtig
te zijn geworden. Max Gluckman,
toch een van de eersten die een 'ruime'
definiering
van her ritueel
voorstondenc",
protesteert daarom tegen een benadering van het ritueel waarin
theater, sport en spelletjes worden behandeld als 'echte rituelen'; die laatste
hebben in zijn visie, anders dan theater, sport enzovoort,
altijd sacrale
betekenis-",
Maar voor anderen lijkt het een vruchtbare invalshoek te zijn. Victor Turner
beschouwt het theater als een van de vormen waarin het rituele social drama zich
heeft ontwikkeld in de moderne samenleving: My contention is that social dramas are

the raw stuff out of which theater comes to be created as societies develop in scale and
complexity and out of which it is continuallY regenerated207. Theater en andere culturele
performances
staan meestal in de 'aanvoegende
wijs' van de wens, de
hypothese, mogelijkheid. Deze 'aanvoegende wijs' is ook nauw verbonden met
de liminele staat: Public limina/ity is governed f?y public suf?)imctivity208. Rituelen in
primitieve samenlevingen
zijn bovendien
orkestraties van aile beschikbare
middelen: gesproken en gezongen tekst, muziek, maskers, muurschilderingen,
beschildering
van het lichaam,
beeldhouwwerken,
rijkversierde
altaren,
kostuums, dansen met gecompliceerde
voorgeschreven
lichaamsbewegingen,
gebaren en gezichtsuitdrukkingen.
De kunsten zijn dus evengoed als de rituelen
de erfgenamen van het primitieve ritueel. Het is in de kunsten dat de moderne
maatschappij haar ruimte voor liminaliteit heeft, en het zijn dus de kunsten die
de wezenlijke functie van het primitieve ritueel voortzetten,
namelijk een
liminele ruimte te scheppen waarbinnen
de samenleving over zichzelf kan
nadenken, aldus Victor Turner-w.
John MacAloon onderzocht in de geest van Victor Turner de Olympische
Spelen als een 'spektakel', een activiteit waarin een grootschalige voorstelling
wordt gegeven voor een publiek, anders dan een 'festival' of een 'ritueel' waarin
aile betrokkenen zelf meedoen. De gedachte achter de Olympische Spelen is
een exemplarisch voorbeeld van wat Turner bedoelde met ideological communitas,
aldus MacAloon, en tegelijkertijd een even exemplarisch voorbeeld van een
liminoid ritueel, Een 'spektakel' lijkt echter niet de aangewezen activiteit voor
communitas omdat de meeste aanwezigen
geen deelnemers
zijn, maar
toeschouwers.
In de visie van MacAloon echter is het 'spektakel', als een
alomvattend
raamwerk waarbinnen
verschillende
vormen van 'festival' en
205

Zie: 1.3

On drama, and games and athletic contests, in: S. F.
(ed.): Semlar RilllaI242-243.
201 TURNER, V. \XI.: Lirninality and the perforrnarive genres, in: J. J. M.ICAl.oON
(cd.): f{jle, Drama,
Festival, Spectacle24.
20S idem 21
2119 idem 19-41
206 Gl.L·CK\1.\N,
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'ritueel' een plaats kunnen vinden, een liminoid activiteir die een kader biedt
waarbinnen
liminal
acciviteiten
kunnen
plaatsvinden,
een bij uitstek
(post)moderne vorm van communi/as:
The spectacle frame erected around ritual may serve as a recruiting device,
dissembling suspicion toward 'mere ritual' and luring the proudly uncommitted 210.
[ ... J Spectacle [... J gives the metamessage 'all you have to do is watch' thus Liberating
individuals to Ivan! to, to be free to do more than watch"!'.

De moderne geindividualiseerde mens is, door schade en schande wijs
geworden, niet zonder meer bereid zich zonder reserves over te geven aan
acciviteiten die zo nadrukkelijk een ideological communitas uitstralen. Via een
liminoid overgangsfase houdt hij zelf de beslissing zich al dan niet te engageren.
Spektakel is dan ook, anders dan fescival en ritueel, uitstekend geschikt voor de
televisie, aldus MacAloon. Ritueel dat is ingebed in spektakel is de hedendaagse
weg naar communitas212•
Aan de performance theorie verwant is de praxis theorie. Het concept praxis is
afkomscig uit het marxiscische gedachtegoed en minder neutraal dan performance.
Onderzoekers die het ritueel in dit licht bezien houden zich meestal bezig met
de impliciete machtsverhoudingen
die rituelen uitdrukken, genereren, en in
stand houden. Catherine Bell formuleert het als voigt:

[ ... J practice theory claims to take seriously the ways in which human activities, as
formal as a religious ritual or as casual as a midday stroll, are creative strategies by
which human beings continually reproduce
and reshape their social and cultural
environments-!'.
Oat zou evengoed kunnen gelden voor de performance theory. De praxis theory
is de toepassing van de performance
theory op grootschalige policieke
processen. Catherine Bell is een van de onderzoekers die ritueel onderzoeken
als praxis. Haar onderzoek wordt besproken in 1.4.
Toen duidelijk werd dat de studie van het ritueel een rnultidisciplinair
onderzoeksveld was, waarop zich een grote menigte van onderzoekers met een
even
grote
hoeveelheid
vakmacige
achtergronden
en
theorecische
uitgangspunten bewoog, besloot men tot de oprichcing van een 'vakblad', dat
niet gebonden was aan een 'vak', maar aan een 'object van onderzoek': het
211l

J. J.: Olympic games and the theory of spectacle in modern societies, in:
(ed.): Rite, Drama, Festiual, Spectacle268.

M.\cALOON,

l\LKAl.oON

zu idem 269
idem 241-280
211 BELL, c. Ritual76.
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ritueel. Met het blad Journal of Ritual Studies ontstond er in 1987 een platform
voor iedere onderzoeker die zich vanuit zijn eigen vakgebied met rituelen
bezighoudt. Ironisch genoeg lijkt tegelijkertijd het concept 'rirueel' vervluchtigd
te zijn. De volgende Lichting onderzoekers
stond voor de opgave nieuwe
wegen in te slaan om deze impasse te doorbreken. De drie hieronder te
bespreken onderzoekers do en dat ieder op heel eigen wijze.

Rqy Rappaport
Roy Rappaport (1926-1997) wordt wel ingedeeld bij een groep van 'neofunctionalisten'<!".
De onderzoekers
die tot deze groep worden gerekend
hanteren
een meer genuanceerde,
rninder
eenzijdige versie van het
functionaLisme dan de klassieke functionalisten. Desalniettemin beschouwen zij,
evenals de vroegere functionalisten, rituelen als een statisch fenomeen. Naast de
sociale functie, waarap het oudere onderzoek zo zwaar de nadruk legde,
introduceren de neofunctionaListen nieuwe functies van het ritueel. Rappaport
voert de handhaving van het ecologisch evenwicht als zodanig op. Enerzijds is
de theorie van Rappaport een klassiek 'groot verhaal', anderzijds is Rappaport
zich volledig bewust van recente ontwikkelingen en de problemen random het
concept 'ritueel'. Zijn benadering vertoont naast functionalistische kenmerken
ook overeenkomsten met de performance theory. Rappaport wendt zich, zoals veel
ritenonderzoekers voor hem, tot de taal om het ritueel te analyseren. Hij maakt
echter geen gebruik van de Iinguistiek. De taal is in de ogen van Rappaport de
verworvenheid bij uitstek waardoor de mens zich onderscheidt van het dier. De
taal maakt de mens vrij van aile beperkingen waaraan dieren onderworpen zijn.
Om die reden zal echter de taal de mens ook noodlottig worden als er geen
grenzen aan gesteld worden, en die grenzen worden gesteld door rniddel van
het ritueel.
Door veldstudies bij een starn in Nieuw Guinea - de Tsembaga - ontdekte
Rappaport hoe bij dit volk rituele activiteiten de relatie tussen de mens en zijn
omgeving in even wicht houden. De zo vaak gesignaleerde sociale functie van
het
ritueel is slechts
een
onderdeel
van een veel
omvattender
cultureel/ ecologische functie, aldus Rappaport in zijn eerste werk over zijn
onderzoek in Nieuw Guinea, Pigsfor the Ancestors.
De stammen die Rappaport in de jaren zestig van de twintigste eeuw
bestudeerde waren pas in 1954 met de buitenwereld in aanraking gekomen en
tot 1962 bemoeide de regering zich niet met hen. In de tijd dat Rappaport zijn
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onderzoek deed waren er ook nog geen missionarissen geweest215. De
Tsembaga !even van landbouw en varkensteelt.
De cyclus van rituelen die de Tsembaga voltrekken draait om het slachten
van grote hoeveelheden varkens, hun belangrijkste bran van eiwitten. De
varkens worden niet geslacht op willekeurige tijden afhankelijk van de behoefte
aan voedsel, maar aileen in een rituele context en daarbuiten in tijden van
oorIog en ziekte. Wanneer de kudde varkens in het territorium van de
Tsembaga zo groot wordt dat ze een last voor de gemeenschap gaan vormen en
de landbouwgronden ill het gedrang dreigen te komen, wordt een kaiko, een
varkensfestival georganiseerd, waarbij aile volwassen varkens worden geslacht.
Het varkensvlees wordt niet aileen door de Tsembaga zelf geconsumeerd, maar
ook uitgedeeld aan de buurvolken en bondgenoten in oorlogen. Tijdens de
fees ten waarap de buren en bondgenoten
worden onthaald, wordt er
gezamenlijk gegeten en gedanst en is er gelegenheid voor het uitwisselen van
goederen en huwelijkskandidaten. De kazko is ook het laatste ritueel van een
hele reeks waarin de gevolgen van een oorlog ritueel 'gerepareerd' worden. Pas
na de voltooiing van de hele cyclus kan opnieuw ten oorlog worden getrokken.
Deze hele riruele cyclus is afhankelijk van het aantal varkens. In geval van
oorIog en ziekte worden vee! varkens geslacht buiten een kaiko om, en zal de
kudde niet snel een kritische omvang bereiken. Dat betekent dat er geen kaiko
gehouden kan worden, wat weer tot gevolg heeft dat er geen nieuwe oorlog
begonnen kan worden.
Voor de Tsembaga zelf staan de offers aan de voorouders centraal bij deze
fees ten. Rappaport zag dat de feesten de twee subsystemen van de Tsembaga
en hun buurvolken reguleren: (1) het sociale subsysteem, de relaties tussen de
verschillende
stammen,
hun
bondgenootschappen,
handelsrelaties
en
huwelijken, maar ook hun oorIogen; en (2) het ecologische subsysteem, het
evenwicht tussen veeteelt en landbouw, een beperking van de hoeveelheid
varkens
tot het aantal dat gehouden
kan worden
zonder
dat de
landbouwgronden onherstelbare schade oplopen. Door een ritueel dat voor de
deelnemers aileen tot doel heeft de voorouders de hen toekomende offers te
brengen, wordt een subtiel evenwicht bewaard in het sociale en ecologische
milieu van de Tsembaga en hun buurvolken:

[ ... J the operation of ritual among the Tsembaga [... J helps to maintain an
undegraded environment, limits fighting to frequencies which do not endanger the
existence of the regional population,
adjusts man-land ratios, facilitates trade,
distributes local surpluses of pig throughout the regional population in the form of
pork, and assures people of high quality protein when they are most in need of it.
Religious rituals and the supernatural orders to which they are directed cannot be
215 RWP.\PORT,
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assumed a priori to be mere epiphenomena.
[... J the interpretation
of such
presumably sapiens-specific phenomena
as religious ritual within a framework which
will also accommodate the behavior of other species shows, I think, that religious
ritual may do much more than symbolize, validate, and intensify relationships-".

Juist omdat de deelnemers aan het ritueel denken dat er iets heel anders op
het spel staat dan het sociale en ecologische milieu, kan het ritueel zo effectief
zijn. Het gehele complex van landbouw, veeteelt, oorlogvoering, exogarnie en
handel is geintegreerd in een ritueel dat het evenwicht op al deze niveaus
handhaaft.
Rappaport en anderen die in deze geest rituelen benaderen-!? worden door
hun tegenstanders wel cultural materialists genoemd. Rappaports reactie:
[ ... J such a nice fit between reference values and goal ranges does not always
prevail. I have repeatedly noted that it is entirely possible for reference values to be
set ott/side of goal ranges. To say that a system is self-equilibrating
or cybernetic is not
to say that it is, ipso facto, adaptive or functional. Systems may be equilibrated at
levels that are self-destructive-".
[ ... J An account of religion framed, a priori, in terms of adaptation, function or
other utilitarian assumption or theory would, moreover, and paradoxically, defeat
any possibility of discovering whatever utilitarian significance it might have by
transforming the entire inquiry into a comprehensive
tautology-!".

Aan het eind van zijn leven schreef Rappaport zijn magnum opus waarin hij
zijn theorie over religie, samenleving en ecologie, zoals hij die in de loop van
zijn leven had ontwikkeld, tot een grote synthese bracht. Het boek is een
pleidooi voor een religie waarin ecologie het uitgangspunt is in plaats van
kosmologie, zoals gebruikelijk. Een religie waarin de mens zich wezenlijk
onderdeel voelt van het leven op aarde in plaats van daarvan losstaand, en
erboven verheven, omdat hij immers 'bijna goddelijk' is. Een religie waarin
'heiligheid' de betekenis heeft van 'heelheid'. Aan de basis van deze religie staat
in Rappaports visie het ritueel. In de inleiding schrijft hij over de inhoud van
zijn boek:
One of its main theses is that religion'S major conceptual
and experiential
constituents,
the sacred, the numinous,
the occult and the divine, and their
integration into the Holy, are creations of ritual. To put the matter into logical

216 idem

41
Zie o.a. H.IRRls, M.: Cannibals and Kings. Tbe Ongins of ClIltlireJ'(New York 1991 [1977]).
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R. A.: Ecology, Meaning, and &Ilgion 99.
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rather than causal terms, these constituents
constitutes ritua]220

are entailments of the form which

Evolutie en adaptatie nemen een belangrijke plaats in, in het gedachtegoed
van Rappaport. Hij brengr religie in verband met evolutie, niet de evolutie in
biologische zin, maar het proces waarin de mens tot 'mens' is geworden, een
soort die verschilt van aile andere soorten door her gebruik van taal. De taal
speelt een hoofdrol in de gedachten van Rappaport over ritueel en religie:
The linguistic capacity that is so central to human adaptation makes it possible to
give birth to concepts that come to possess those who have conceived them,
concepts like god, heaven and he1l221[.... J As such religion is as old as language, Ivhich is
to stryprecisely as old as humanity222 [... J It is a major thesis of this book that it is in the
nature of religion to fabricate the Word, the True Word upon which the truths of
symbols and the convictions that they establish stand. [... J I take the foundry within
which the Word is forged to be rituaP23
Nadat hi] her rirueel heeft gedefinieerd als: the performance if more or less
invariant sequences if formal acts and utterances not entirelY encoded ~ the performers224,
maakt Rappaport het volgende
boek zal uitwerken:

omvattende

statement,

dat hij in de rest van het

I will argue that the performance of more or less invariant sequences of formal acts
and utterances not entirely encoded by the performers logically entails the
establishment of convention, the sealing of social contract, the construction of the
integrated conventional orders [... J the investment of what ever it encodes with
morality, the construction of time and eternity; the representation of a paradigm of
creation, the generation of the concept of the sacred and the sanctification of the
conventional order, the generation of theories of the occult, the evocation of
numinous experience, the awareness of the divine, the grasp of the holy, and the
construction of orders of meaning transcending the sernantic=>. [... J I therefore
take ritual to be the social act basic to humanity=',
Het is onmogelijk Rappaports argumentatie in kort bestek weer te geven.
Het nieuwe element dat hij, naast de ecologische functie, introduceert in het
ritenonderzoek
is evolutionaire adaptatie. Hij doet dat echter meer vanuit een
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filosofisch perspectief
dan vanuit her perspectief van de evolutiebiologie. Hij
definieert adaptatie - in navolging van Gregory Bateson - als voigt: adaptive

SYJte1J1J
are organized in wqys that tend to preserve the truth value of certain propositions
about themseloes in the face of perturbations continuallY threatening to falsify thern2T.
Rappaport ziet het gebruik van taal als de ultieme menselijke adaptatie en lijkt
religie te beschouwen als de adaptatie die de chaos die zou kunnen ontstaan uit
het gebruik van de taal (met name uit de leugen) onder controle kan houden.
De taal moet 'Het Woord' produceren om te voorkomen dat het menselijk ras
aan de taal ten onder gaat:
Thus, if there are to be any words at all it may be necessary to establish The Word,
and Tbe UYord is made sacred, which is to say unquestionable
[... j. To put this
argument in terms of adaptation, the yery versatility that has conferred upon the
species the ability to expand into all of the niches and habitats that the world
presents, a versatility that rests upon the specification
of patterns of behavior
through language rather than through genetic processes and limited non-symbolic
learning, has intrinsic to it the problem of disorder. [... J I have suggested that
sanctity is a functional
replacement
for genetic determination
of patterns
of
behavior, a determination
which became decreasingly specific as language emerged.
[... j The innumerable possibilities inherent in words and their combinations
are
constrained, reduced and ordered by the unquestionable
Word enunciated in ritual's
apparently invariant canon228.

Voor Rappaport moet het Woord, de Logos, voor de postmoderne
wereld
gevonden worden in het wereldwijde ecosysteem, zoals de Tsembaga hun Logos
vonden.in hun ecosysteem:
The ecosystem concept is neither pure discovery nor pure fabrication. It may well
be fair to say that it bears as much resemblance to religious conceptions as it does
to descriptive statements of modern science. Indeed, it may, as it were, mediate
between them, and as such serve well as the ground for a revitalized Logos, a
feature of which is integration, wholeness or holiness=",

Kortom:
The unfalsifiable supported
by the undeniable yields me unquestionable,
which
transforms the dubious, the arbitrary, and the conventional
into the correct, the
necessary, and rhe natural. This structure is, I would suggest, the foundation upon
which the human way of life stands, and it is realized in ritual13o.
idem 6
idem 417-418
229 idem 458-459
131)R.\PP.\PORT,
R. A.: Ec%!)'. ,\leaning, and Rdigion 217.

2T

22H

84

EEN LADDER NAAR DE HEMEL

van ecologie, taaltheorie, evolutietheorie,
performance
zorgvuldig en erudiet wordt uitgewerkt, is
niets minder dan zowel een 'grote theorie' als een 'grate ideologie'. Het ritueel
dar als concept zozeer aan erosie onderhevig lijkt te zijn, wordt door Rappaport
op het schild gehesen als een instrument om de mensheid van een zekere
ondergang te redden.
Deze

verstrengeling

theory en ritueel, die door Rappaport

Ronald Grimes
In een vervolg op zijn gedachten over social drama en theater, ontwikkelde
Turner aan het eind van zijn leven een theorie over pefformative anthropology.
Antropologen
moeten rituelen niet alleen bestuderen
maar ze ook zelf
uitvoeren, letterlijk aan den lijve ondervinden,
om een 'gevoel' voor de
betekenis te krijgen, aldus Turner. Turner was zelf ingewijd (letterlijk) in de
rituelen van het Afrikaanse yolk dat hij bestudeerde, de Ndembu, en samen met
zijn vrouw leidde hij vlak voor zijn dood nag een workshop voor studenten
antropologie
en studenten
drama waarin de Ndembu
rituelen werden
'uitgevoerd'<".
Ronald Grimes (1943), antropoloog
en student van Turner,
brengt de peiformative anthropology van Turner in praktijk en houdt zich bezig met
zowel het besruderen van rituelen als met het bedenken en uitvoeren ervan232.
Grimes heeft in een groot aantal publicaties een eigen visie op het ritueel
ontwikkeld. Zijn werk bestaat niet aileen uit theorievorming
maar bevat ook
Ritual Criticism, zoals de titel van een boek uit 1990 luidt, en daarnaast houdt
Grimes zich bezig met het ontwerpen van nieuwe riruelen in zijn Ritual Studies
Lab aan de Wilfrid Laurier Universiry in Ontario: The pUfpose of the lab is to foster
embodied, critical stucfy of ritual. As such, it does not slot easily as either religious,academic,
or dramatic, though our experiments draw on all three233. Grimes wendt zich
dientengevolge in zijn publica ties tot een breed publiek, niet alleen binnen de
academische wereld maar ook ver daar buiten (curators, sbop owners, artists, tourists,
and other sorts of pifgrim-observers234). Dir maakt van zijn pubLicaties sorns een
postrnoderne
mix van theorievorming,
persoonlijke
ervaring en praktische
adviezen aan mensen die zelf nieuwe rituelen willen ontwerpen-»,
Oak Grimes
breidt het gebied van het ritueel uit rot het gebied van de kunsten, maar hij doer

v. W.: From Ritual to Theatre 89-101.
Zie voor de bespreking van Turner eo zijn invloed: GRl~u:.s,R.L.: Ritual Criticism 109-144.
233GRlMES, R.L.: Ritl/al Criticism 136.
254 GRl.\lES, R.L.: Reading, !f7riting and Rituah"i/ng vi.
235 GRIMES, R.L.: Deep/} into tb« Bone. Rt.inIJenting Rites of Pas.rage (Berkeley 2000) is geheel gewijd
aan de vormgeving van mod erne overgangsrituelen.
231 TURNER,
232

85

HEILGE KRACHT WORDT DOOR BEWEGING

LOSGEl\1AAKT

dat op een geheel eigen manier, bijvoorbeeld door het museum onder de loep
te nernen=".
Een van Grimes's onderwerpen is emerging ritual, nieuwe rituelen die ontstaan
in reaccie op nieuwe situaties, dan wei bewust worden gecreeerd voor rueuw
ontstane situaties. Hij gebruikt de term ritualiifng om dit proces mee aan te
duiden:
Ritualizing is the activity of incubating
ritual; [oo.J the act of constructing
ritual
either self-consciously and deliberately or incrementally and editorially, as it were237.
[ ... 1 The view of ritual as traditional
(rather then invented), collective (rather then
individual), precritical (rather then self-conscious and reflective), and meaningful
(that is, referential), is so widespread
and unquestioned
as to make it virtually
sacrosanct, hence the necessity of critique+". [... J this illusion arises from too short
a view of the process. [... J ritual is a fully historical, fully cultural process-".

In de visie van Grimes, zeals hij die ontvouwt in het essay Reinventing Ritual,
kunnen rituelen wei degelijk bewust gecreeerd en individueel zijn. Deze rituelen
zijn niet, zoals vaak wordt beweerd, per definicie onecht, neurocisch, narcistisch
of asociaal, aldus Grimes-w. Die gedachte berust op een dualisme dat niet
overeind te houden is. Individu en maatschappij kunnen niet voiledig van elkaar
worden gescheiden:
Theorists
of religion
too often
set ritual on the collective
side of an
individual/ collective split, but we should reject the dualism this action presupposes,
because taking seriously either term in the self/society pair always leads to the other
terrn: bodies are enculturated and cultures are embodied-:".

Het is ook een misvatting te denken dat rituelen aileen 'werken' wanneer
niet bewust op gereflecteerd wordt, wanneer ze pre-critical zijn, aldus Grimes:
The new ritualizers as well as the old theorists
assumption that ritual is a way of embodiment,
the head'242.

er

of ritual sometimes lapse into this
therefore a way of 'getting out of

G RJ MES, R.L.: Rill/a/ Cntiasr» 63-88.
R.L.: Reading, Writing and Riiua/i,{:/ng 5.
238 idem 7
239 idem 8
2.ltJ De visie waancgcn
Grimes zich hier verzer is afkomstig uit de koker van Freud, later als
culturecl gemeengoed ovcrgenomen door riruele professionals.
241 G RI J\lES, R.L.: Reading, 117riling and Rilllali'(jng 11.
242 idem 13
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Een second naiuete, een onbevangenheid
dwars door het voiledige bewustzijn
van het historisch
contingente
karakter van de rite, is niet aileen voor
onderzoekers, maar voor aile rituele vierders mogelijk. Dat heeft ailes te maken
met het vraagstuk van de betekenis van een ritueel, aldus Grimes:
Three widespread
assumptions
about ritual are (1) that its building blocks are
symbols, (2) that symbols are the carriers of meaning, (3) that the meaning of a
symbol is that to which it refers, and (4) that ritualists 'believe in' these rneanings-!'.

Dar is echter een westerse, theologische opvatting van rituelen en symbolen,
aldus Grimes. Grimes sluit zich (gedeeltelijk) aan bij de opvatting over
symbolen van de antropoloog
Dan Sperber, die de werking van symbolen
vergelijkt met die van geuren. Geuren zijn heel moeilijk te omschrijven maar ze
zijn buitengewoon krachtig in het oproepen van herinneringen en gevoelens.
Zo werken symbolen oak. In symbolen wordt niet 'geloofd', maar ze roepen
iets op:
Ritual symbols, understood
according to this Sperberian, olfactory logic, focalize
attentions and evoke memory; they do not leave us with religious ideas or political
statements
that constitute their meaning. [... J symbols in this view are part of a
system of implicit knowledge, and ritual is an improvisation,
reconstruction,
or
anticipation
based on that knowledge. [... J ritual, by virtue of its olfactory-like
symbolization, is not just occasionally creative, as in the case of experimental ritual,
but regularly S02-14.

Grimes besluit het essay met de volgende conclusie:
\Vhereas previously
we may have insisted that ritual is necessarily traditional,
collective, precritical, and meaningful, we now have to say, 'Taint necessarily so'.
The result of sustained ritualizing and revised theory of ritual to account for it is
likely to be the bleeding of genres - the fuzzing of boundary lines that separate
ritual from art, theater, politics, and therapy - but this bleeding of boundaries is not
a loss. It may represent instead ritual's reconnection
with some of its vital sources
and tributaries='>.

In een ander essay, LiturgicalSupinity, Liturgical Erectitude: the Embodiment of
Ritual Authority, kritiseert Grimes de christelijke liturgie vanuit het perspectief
van verandering en vernieuwing. Dit essay is gebaseerd op een lezing die hij gaf
voor een congres van liturgisten.
De meeste andere ritenonderzoekers
verwijzen vaak weI zijdelings naar christelijke rituelen binnen het kader van

241
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algemene rirualiteit, maar aan een aparte behandeling van de christelijke liturgie
waagt men zich niet, laat staan aan een kritische evaluatie.
Grimes richt zich vooral op het vraagstuk van de 'liturgische autoriteit',
Impliciet of expliciet wordt vastgehouden aan een aantal noties met betrekking
tot de positie van de officiele liturgic: de liturgie is superieur aan prive-rituelen,
is onaangetast door, en superieur aan de omringende cultuur, is niet variabel en
is goedgekeurd door een autoriteit (de bijbel, de traditie en/of de hierarchic, al
naar gelang her kerkgenootschap)
en dus onfeilbaar. Daartegenover
staan dan
de 'ongeautoriseerde'
rituelen,
de zelfverzonnen
rituele omzwervingen,
omsprongen aan de 'tirannie van het heden', inferieur en onverantwoord.
Oat
zijn echter valse noties, aldus Grimes. De liturgie biedt, anders dan wordt
gepretendeerd, ook niet aan iedereen een onderkomen en is dus niet superieur
aan prive-riruelen:
It can and does ernbodv oppressive
structures. If in aspiration it has overcome
racism and nationalism, it has not in fact. And it has not overcome sexism even in
aspiration, except on rare occasions. The liturgy is not, at least in moral terms,
superior to some of the private, invented rites celebrated in homes, convents,
forests, and urban workplaces.
Some of these kinds of ritualizing judge the
liturgy246

De liturgie is niet invariabel,
omringende cultuur:

en niet onaangetast

door en superieur

aan de

The fact that Christian liturgy has a history at all means that it is variable, changing,
fluid. [ J Though a liturgy may criticize and judge social structures, it also reflects
them. [ J One ought not assume, for theological or other reasons, the priority of
public liturgy since it has at times in its history proved itself culture- and genderbound>".

Grimes benadert de liturgie vanuit
participant in de liturgie kan aannemen:

de verschillende

houdingen

die de

In liturgies participants assume postures that both reflect and cultivate attitudes.
\'\11en deeply embodied,
these attitudes become determinative
metaphors
that
permeate the intellectual, social, and spiritual lives of those who practice them. [... J
Liturgical erectitude is a style typified by poise and verticality. When we embody it,
we stand up straight; we process with a noble simplicity. We rise above our
surroundings
with a quiet and confident dignity - the fruit of age, tradition, and
reflection. Liturgical supiniry, on the other hand, is characterized
by its flexibility

idem ,+7
1r idcm-l?
1-1(,
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and its closeness to the ground.
integrated with our surroundings.
us in danger of violation=".

Supine, the spine hugs the earth. Supine, we are
We are attuned to them, but our openness leaves

Dit zijn niet aileen twee houdingen die men in de liturgie kan innemen, maar
oak ten aanzien van de liturgie. Liturgical erectitude is de houding waarin
vastgehouden wordt aan de autoriteit en de superioriteit van de bestaande
liturgische praktijk en al haar theologische en normatieve connotaties. Liturgical
supiniry is een houding van bescheidenheid en openheid waarin zelfkritiek,
aandacht voor de omgeving en de mogelijk tot verandering een plaats kunnen
krijgen. Beide houdingen brengen echter gevaren met zich mee:

[ ... J treating liturgy solely as a paradigm or norm (with authority over participants
and culture) we attribute to it a false, heteronomous
transcendence
removed from
criticism but also from relevance and cultural roots. [... J treating ritual solely as a
pragmatic tool, we are tempted to ransack the world's ritual traditions for symbolic
goods, much as we once plundered the globe for spices and gold. [... J SO, in my
view, those who practice liturgical supinity (a posture emphasizing attunement to
cultural currents and ecological realities) as a way of fostering ritual creativity need
to attend to ritual traditions,
especially their own. Those who defend liturgical
erectitude (a posture emphasizing public accountability and traditional integrity) as a
way of consolidating
ritual authority need to attend to ritual generation, especially
that of women and other groups marginalized by mainline liturgical activiry/".
Dit gezegd hebbende ziet Grimes voor de - volgens hem - door mann en
beheerste liturgie van dit moment tach meer heil in het benadrukken van
liturgical supiniry. Hij besluit het essay - en zijn lezing voor een waarschijnlijk
overwegend mannelijk publiek van liturgisten - als voigt:
I conclude then by commending
the metaphor of supinity to you. If you choose to
embody and practice it, it will stretch muscles you didn't know you have. And you
may be sure that you will be sore the day after250

Catherine Bell
Catherine Bell heeft, evenals Grimes, het concept 'ritueel' grondig op de
schop genomen, en oak zij bekritiseert de klassieke (vermeend objectieve)

"4H
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positie van de onderzoeker, zij het op een heel andere manier dan Grimes her
deed.
Haar eerste belangrijke punt van kririek is de impliciete aanname van alle
onderzoekers dat er bij het rituele activiteit een dichotomie is tussen denken en
doen. En alleen de onderzoeker,
vanuit zijn rnetapositie van onafhankelijk
waarnemer, ziet hoe de rite concepten en gedragingen tot een synthese brengt,
terwijl dit voor de deelnemer verborgen blij ft. Bell ziet drie structural patterns mer
elkaar verweven in het ritenonderzoek:
(1) ritueel als exemplaar van de
categorie 'activiteit' als verschillend van de categorie 'concept'; (2) ritueel als
exemplaar van de categorie 'cultuur'
waarin de categorieen
'activiteit' en
'concept' g6ntegreerd
worden; (3) rirueel als exemplaar van de categorie van
'culturele activiteit', de g6ntegreerde
acties en concepten van een groep, als
verschillend van de categorie 'theorie' in de persoon van de onderzoeker->',
Vanuit well perspectief de rite ook wordt onderzocht, er is alrijd sprake van
deze tweedeling
op drie niveaus,
en dit patroon
leidt tot allerlei
cirkelredeneringen,
aldus BelL Van Robertson Smith tot en met Geertz geldt
hetzelfde:

[ ... J ritual is first differentiated as a discrete object of analysis by means of various
dichotomies
that are loosely analogous
to thought and action; then ritual is
subsequently elaborated as the verv means by which these dichotomous
categories,
neither of which could exist without the other, are reintegrated=",
[... J Thus, a
model of ritual based upon our two structural patterns -in which ritual is both
activity and the fusion of thought and activity - ultimately involves a third pattern,
one in which the dichotomy underlying a thinking theorist and an acting actor is
simultaneously affirmed and resolved. [... J To what extend is the object of study the
The
thought pattern of the theorist rather than the supposed object, ritual253?
notion that ritual resolves a fundamental
social contradiction
can be seen as a type
of myth legitimating the whole apparatus of the ritual srudies->',
De performance theorie kan op iets meer sympathie
wordt de dichotomie niet opgeheven:

rekenen,

maar ook hierin

Researchers and theorists are repositioned
in performance
theory: no longer peering
in through me window, they are now comfortably
seated as members of me
audience for whom the performance
is being presented. As such, the theoristobserver has become an important participant [... ]255

Brui, C:
idem 21
2.i.1idem31
254 idem 37
25; idem 39
251
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Pracno: (New York 1992) 47-48.
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Maar er is meer aan de hand met deze dichorornieen. Ze zijn nier waardevrij
maar vertegenwoorcligen
ook altijd een machtsongelijkheid:
[ ... J it is the [... J powerful act of subordination
disguised in such differentiations,
the subordination
of act to thought, or actors to thinkers. Indeed, no matter how
provisional
or heuristic, a distinction
between
thought
and action is not a
differentiation
between I:\VO equally weighted terms. I... j To perceive this is to grasp
differentiation
itself as an a(til'i!y and, therefore, to begin to appreciate the strategic
activity of theory-making
in general. I... J To generate theoretical discourse on
culrure, or almost any theoretical discourse for that matter, it is necessary to do 1:\\'0
things: first to specify a distinct level or mode of analysis, in this case a 'cultural'
level; and second, to identify an object or phenomenon
that exists as a 'meaningful
totality' only on such a level of analysis. [... J That is, the object and the method are
actually intrinsic to each other, one demonstrating
the naturalness and validity of
the other=". [... J It is an inherently circular argument, of course - which is precisely
what enables it to demonstrate perfectly the simultaneous construction
of an object,
a method, and a framework of discourse, all of which reinforce each other-".

adat Bell deze wetenschapsfilosofische
problemen, die zich voordoen in
het hart van het ritenonderzoek,
duidelijk heeft gemaakt, neemt ze de praxis
theorie onder de loep. Daarbij roept ze het werk van de Franse socioloog Pierre
Bourclieu te hulp. Met als uitgangspunt Bourdieu's concept habitus, beschrijft
Bell praxis aan de hand van vier kenmerken. Praxis is: (1) situationeel, dar wil
zeggen gebonden aan een context, en buiten die context niet te begrijpen; (2)
strategisch en economisch; (3) gebaseerd op een miskenning van zijn beperking
en de relatie tussen middel en doel; (4) in staat machtsverhoudingen
acceptabel
te maken of wel te functioneren als redemptil'e hegelllolry:
[ ... J the term 'redemptive
hegemony'
denotes
the way in which reality is
experienced as a narural weave of constraint and possibility, the fabric f day to day
dispositions and decisions experienced as a field for strategic action. [... J a process
in which agents not only accede to a shared sense of realirv but also effectively
reproduce
that reality in ways that continue to empower them to act. [... J To
maintain and adapt their assumptions about the order of reality persons and groups
engage in degrees of self-censorship
or misrecognition,
as well as legitimization and
objectivation
in the gui.se of more stable social strucrures. I... J To analyze practice
in terms of its vision of redemptive
hegemony
is, therefore,
to formulate
the
unexpressed
assumptions
that constirute the actor's strategic understanding
of the
place, purpose, and trajectory of the act258.

c.;" idem -1-8-49
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Een vorm van praxis is n"tualization. Een activiteit die geritualiseerd wordt,
wordt apart gezet, onderscheiden
van andere activiteiten. Oat betekent dat een
ritueel niet zozeer een vast aantal kenmerken heeft, zoals herhaalbaarheid,
formaliteit en plechtigheid, maar dat het, op welke manier dan ook, 'anders' is
dan andere activiteiten. Een ritueel kan op die manier ook eenmalig, spontaan
en informeel zijn. Ritualization is fundamentallY a wqy of doing things to tniger the

perception that these practices are distinct and the associations that thry engender are
speciaf259.
Dat betekent wel dat aileen binnen een cultuur kan worden vastgesteld wat een
ritueel is, omdat aileen binnen
een cultuur kan worden bepaald welke
activitetiten 'apart gezet' zijn. Bovendien: an essential strategy of ritualization is how it
clarifies or blurs the boundaries that identijj it as a specific wqy qf actini60. Universele
kenmerken van het ritueel zijn vanuit dit perspectief niet bestaanbaar, hoewel er
wel een aantal veel voorkomende kenrnerken zijn aan te wijzen261.
Her hele proces van ritualisatie is geworteld in het lichaam:

[ ... J space and time are redefined through the physical movements of bodies
projecting organizing schemes on the space-time environments on the one hand
while reabsorbing these schemes as the nature of reality on the other. [... J The
principles underlying this logic can be made explicit only with great difficulty [... J
the act of kneeling does not so much communicate a message about subordination
as it generates a body identified with subordination.F". [... J it is by means of these
operations that ordinary physical movements generate homologies and hierarchies
among divers levels and areas of experience, setting up relations among symbols,
values and social categories. [... J In sum, ritualization not only involves the setting
up of oppositions, but through the privileging built into such an exercise it
generates hierarchical schemes to produce a loose sense of totality and systernariciry.
In this way, ritual dynamics afford an experience of 'order' as well as the 'fit'
between this taxonomic order and the real world of experience='.
Met deze laatste zin lijkt Bell langs een omweg toch weer bij het
gedachtegoed van Geertz te zijn uitgekomen, zij het dat Bell dit hele proces
herkent als een circulair proces, als een exerase in the endless deferral of meaning and
purposIf26-1.Maar die circulariteit blijft verborgen door de 'miskenning' van wat er
werkelijk gebeurt: Ritualization see.rit.r end, the rectijication of a problematic. It doe.rnot
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see wbat it does in the process of realh:.ing this end, its transformation of the problematic
i!se!pS.
Bell heeft her rirueel gedefmieerd als een activiteit die op een of andere
manier - en die manier is voUedig afhankelijk van de culturele context - apart is
gezet, onderscheiden
wordt van andere activiteiten. Deze rituele activiteit
produceert
een 'geritualiseerd'
Lichaam, een lichaam dat de 'logica' van het
ritueel gei:ncorporeerd
heeft. Door deze gei:ncorporeerde
logica heeft het
subject een no tie van zijn plaats in de wereld, en van de wereld als een zinvoile
orde. Het ritueel is dus situationeelomdat wat een ritueel is en war niet voiledig
afhankelijk is van de culturele context; het is strategisch en economiscb omdat het
precies dat produceert wat nodig is, namelijk een geritualiseerd lichaam; het is
gebaseerd op een ml~fkel1ningvan {jjn beperking en de relatie tussen middel en doel, omdat
de werkelijke activiteit van het ritueel, het produceren van een geritualiseerd
lichaam, altijd verborgen blijft. Het ritueel is in staat machtsverhoudingen
acceptabel te maken, dat wil zeggen in staat een redemptive begemotry te crceren,
omdat het geritualiseerde lichaam de wereld ervaart als een vanzelfsprekende
en
zinvolle orde, een objectieve realiteit, en een coherente kosmos. Het geheel is
een circulair proces: geritualiseerde lichamen produceren voortdurend
nieuwe
geritualiseerde
lichamen. In de term en van Bourdieu:
het ritueel is het
transportmiddel
van de habitus, het middel waarmee iedere sociale orde zijn
eigen toevalligheid 'naturaliseert'.
Bell benadrukt dat ritualization voor ailes een middel is om machtsrelaties te
effectueren.
Naast dat van Bourdieu
roept zij bij her definieren
van
machtsverhoudingen
oak het ideeengoed van Michel Foucault te hulp, Ook
Foucault gebruikt de term 'ritueel' om de dynamiek en het mechanisme van
machtsrelaties te verklaren en oak hij stelt daarbij het lichaam centraal. Macht is
iets heel anders dan geweld of dwang, het berust op het effectief beinvloeden
van de activiteiten van anderen. Maar de machtsrelaties die door middel van
rituelen worden verwerkelijkt zijn geen vormen van eenrichtingsverkeer.
Ook
degenen
die op het eerste gezicht aileen maar tot de groep van de
gedomineerden
behoren, hebben hun eigen belangen om aan het ritueel deel te
nemen en er beter van te worden:
One appropriates and thereby constructs a version (usually neither very explicit nor
coherent) of the hegemonic order that promises a path of personal redemption, that
gives one some sense of relative dominance in the order of things, and thereby
some ability to engage and affect that order. When forced into verbal formulations,
a person's view of this will probably not match those of other participants or of
specialists. Ritualizarion, as the interaction of the social body with a structured and
structuring
environment,
specifically affords the opportunity
for consent and

2(,5

idem 109
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resistance and negotiated appropriation
on a variety of levels266
mistake the minimal consent of its participants for an underlying
of conflict I...

[ ... J It leads all to
consensus or lack

p7.

Daarmee zijn echter ook meteen de grenzen aangegeven voor de riruele
effectuering van machtsrelaties.
Her naast e!kaar bestaan van instemming,
weerstand en de mogelijkheid tot onderhandeling
zijn noodzakelijk voor het
functioneren van het rituee!. Op het moment dat deze drie aspecten niet meer
in evenwicht zijn, zal het rituee! zijn werking verliezen, aldus Bell.
Bell benadrukt dar zij niet een nieuwe definitie van ritueel heeft willen
geven, maar slechts een nieuw perspectief op activiteiten die worden aangeduid
als rirueel:
'Rirualizariori' artempts to correct the implications of universality, naturalness, and
an intrinsic structure that have accrued to the term 'ritual'. Some of these accretions
are a consequence
of the way in which 'ritual' corrected notions like liturgy and
magic. ~1ule this framework's
emphasis on ritual as a differentiated
strategy of
social action mal' effectively reinterpret our data for a while, it is also likely that its
extremes, particularly its limits on generalization,
will need to be addressed in
turn26S.

Nu de grore namen en de belangrijkste theorieen van meer dan een eeuw
ritenonderzoek
zijn bespraken,
zal worden
ingezoomd
op een kleine
Nederlandse
traditie. Deze onderzoekers
hadden ook bij een van de andere
caregorieen kunnen worden ondergebracht,
maar omdat ze, met uitzondering
van Staal, niet behoren tot de grate namen van het ritenonderzoek,
en
bovendien
met zijn drieen een Nederlandse
traditie vormen waarvan het
onderstaande
onderzoek als een nieuwe loot zou kunnen worden gezien,
worden ze hier in 1.5 apart behandeld.
Voor een rweede groep ritenonderzoekers
die hier apart zal worden
behandeld, geldt hetze!fde. Zij hadden kunnen worden opgenomen in de groep
van de moderne ritenonderzoekers
met een functionalistische
benadering. Wat
hen onderscheidt
is echter hun benadering van de rite via de mod erne
cognitieve neurawetenschappen.
Ook van deze traditie, die door enkele
onderzoekers die van de Neu; Cognitive Science o/Religion wordt genoemd, zou her
onderstaande onderzoek als een nieuwe loot kunnen worden beschouwd, ware
het nier dat de neurowetenschappelijk
benadering
hier nadrukkelijk
en
principieel niet op het niveau van her ritueel, maar op dat van de rituele

2('(,
2(,2(.K
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elementen

wordt

toegepast.

Het

ritenonderzoek
in de tradirie van de J\fe1V
in 1.6.

Cognitive Science of Religion zal worden behandeld

1.5 EEN

KLEINE

ArendJohan

EDERLANDSE

TRADITIE:

Nij«,

VERSNEL EN STAAL

Nijk en Arnold Gehlen

Arend J ohan Nijk (1926-1982) schreef in 1968 een proefschrift
over
secularisatie waarin hij een opmerkelijke theorie over het ritueel on twikkelde.
Hij baseerde zich daarbij op de filosofische antropologie van Arnold Gehlen
(1904-1976), vooral vanwege Gehlens verbondenheid
met het wetenschappelijk
denken over de mens.
Gehlen beschouwt de mens, anders dan het dier, als een Ml:ingel1Vesen.Het
dier is genetisch volkomen toegerust om te kunnen overleven in zijn natuurlijke
omgeving; de mens is gene tisch ongespecialiseerd
en ongedifferentieerd
en
heeft geen natuurlijke leefomgeving. In het kader van de natuurlijke wereld is
de mens een anomalie, aldus Gehlen. Wie ist ein so monstrdses IVesen Lebensfahi.f69?
Maar juist omdat de mens een Mangel2vesen is, is hij ook een Prometheus. Door
zijn natuurlijke ongedifferentieerdheid
en onaangepastheid
ziet de mens zich
gedwongen zich een 'rweede natuur' te scheppen in de vorm van de cultuur. An

genau der Stelle,

IVO

beim Tier die Vm1Vell'steht, stebt daher beim Menschen die Kullurwe!t

[ ... )270. Door

de cultuur schept de mens zich een tweede, artificiele natuur.
Binnen deze cultuur zijn het voor Gehlen vooral de instituties die de mens
beschermen
tegen zijn ongedefmieerd-zijn,
en zorgen voor een omgeving
waarin al een aantal dingen vastliggen. De instituties schepp en die unschatzbare
Basis problemlosen Schon-verstandigt-seins271. Dank zij de instituties hoeft de mens
zich niet voortdurend
het hoofd te breken over de redenen van en de
rechtvaardiging voor zijn handelen. Met de instituties schept de mens zich een
systeem dat zijn vrijheid aan banden legt en hem daardoor van een ondraaglijke
last (zijn vrijheid van handelen) bevrijdt; de instituties vormen een Entlastung.
Gehlen beschouwt de menselijke vrijheid van handelen dus tegelijkertijd als een
biologisch tekort, een ondraaglijke last, en de mogelijkheid tot het ontwikkelen
van cultuur.
De wijze waarop de mens cultuur ontwikkelt is bij uitstek pragmatisch (en
niet rationeel), aldus Gehlen:

269

GEHI.EN, A.: Der Mensch. Seine Natur «nd seine Ste//llng in der Welt (Wiesbaden 1976 [1940]) 36.
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GEHLE"-I, A.: Urmenscb und SpiitkJl!tur. Pbilosopbiscbe Ergebnisse und atissagCfl (Frankfurt am Main
1975 [1956]) 43.
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Schon Kant hat den vorn Standpunkt alier Rationalisten aus paradoxen
Schachverhalt gesehen, den man so ausdrucken kann, dass die Notwencligkeit zu
handeln ueirer reicbt, air die Miiglicbkei! ii' ereennen. Die grundsatzlich irrationale, nicht
wissenschafrsfahige und nicht direkr kontrollierbare 'breite' Erfahrung hat ibre
\';('ahrheit: es ist die Gewis heitT".
Het begrip 'ervaring'
'fantasie':

wordt

door

Gehlen

uiteengelegd

in 'herinnering'

en

Unter Einbildunskraft im aligemeinen versteht man clie Fahigkeit eines Organism us,
die von ibm durcWaufenen Zustande sich einzuverleiben, in sich hineinzubilclen,
mit dem Zweck, sich kiinjiig auf Grund vorheriger Erfahrungen oder Zustande
verhalren zu konncn, Die erstere Leistung, allein angesehen, kann in algemeiner
Bedeutung Gedachtnis heissenT3 [... J nach der Zukunft hin betrachret, heisst clie
Einbildungskraft Erwartung, Enrwurf oder aktive Phantasie im engeren Sinne-":',
Ondanks het feit dat de mens in de visie van Gehlen geen instincten heeft,
heeft hij wel een 'oerfantasie'. De mens is weliswaar een MringelllJesen, maar als
lIifiingeltvesen wel een NatNrentwtllj; en als zodanig onderworpen aan de natuurwet
van het behoud
en de vermeerdering
van leven. En deze natuurlijke
wetmacigheid heeft bij de mens de vorm van een 'oerfantasie'. Daarop is alie
menselijke fantasie geent en zij is de bron van zowel de kunst als de religie.
Kunst en religie hebben aldus een sekNndiire objektilJe Ztveckl7liissigkeit, zij zijn de
vo or de mens zelf verborgen middelen tot het behoud en de vermeerdering van
leven. Oak Gehlen roept hier weer het toternisme te hulp als voorbeeld-":
Anders dan het dier heeft de mens dus de omweg van de cultuur nodig voor
het behoud en de vermeerdering van leven, maar hij lijkt voor het overige weI
aan dezelfde natuurlijke wetmatigheden
te zijn gebonden als het dier, Wanneer
de mens, zijns ondanks, en gedreven door zijn 'oerfantasie', culturele middelen
heeft gevonden om aan de wetmatigheid van het behoud en de vermeerdering
van leven gestalte te geven, worden
deze middelen
door de institucies
gestabiliseerd en bestendigd.
Gehlen heeft zich vanuit dat gedachtegoed
over het ritueel gebogen, en
probeert ook daarvan de oorsprong bloot te leggen. Hierbij roept hij allereerst
het onderzoek naar ritueel gedrag bij dieren te hulp, met name het onderzoek
van Konrad Lorenz. Dieren blijken stereotiep te reageren op signalen die sterk
afwijken van het 'norrnale', aldus Gehlen. Daarvan is bij de mens nog een
residu aanwezig. Bepaalde signalen roepen ook bij de mens een neiging tot
2-2 GEH1P",

lI..: Der ~\Jmsch 303-304.
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reageren op, maar de mens heeft niet langer het hele, vanzelfsprekend
aflopende, motorische patroon tot zijn beschikking, en blijft zitten met een
Bediiifnis ZU handeln [ J das Bediiifnis nach einem noch unbestimmten Verhalten. [... J
Derselbe Sachverhalt [ J JViirde so Z!' beschreiben sein, dass vom Apelldatum
her das
Z}J-ingende Gefohl einer 'unbestimmten VerpJlichtung' erlebt wircf276. De belangrijkste
reactie op de unbestimmte VerpJlichtung is de Darstellung des Apelldatums, und '(!Var
zuniichst in vivo, als mimische Nachahmung. Het signaal dat de 'behoefte om iets te
doen' heeft opgeroepen, wordt gelmiteerd. Die elementarste Form des darstellenden
Verhaltens bestebt in der blossen Rhythmisierung
irgendeiner Bewegungsform277• Een
dergelijke ritmische handeling werkt op zijn beurt voor anderen als Apelldalum,
en wordt door hen gei:miteerd: het ritueel is een feit. Op dat moment kan het
proces ook omgedraaid worden: men brengt zelf het signaal, de Apelldatum
voort.
Gehlen
noemt
als voorbeeld
de verschillende
dieren
die in
grotschilderingen
voorkomen: in plaats van de dieren zelf wordt hun afbeelding
Apelldatum,
en op die manier kunnen de riten op ieder gewenst moment
herhaald worden. Zodat in jenem Verbdlmis eine sonst nirgends geschehende Kontinidta:
und Invarianz (een institutie) hergestellt uerden. Dan schrijft GeWen een zin die ook
van Geertz of Bell zou kunnen stammen:
Der Ritus narnlich legt sozusagen Stabilisationskerne in die Wahrnehmung [... J, in
das zugeordnete Verhalten [... J, und in das Bewusstsein, und zwar derart, dass diese
Stabilisationskerne zusammenfallen+'s.
[... J Ein Handeln dieser Art hat keine
nachweis bare biologische Zweckmassigkeir, ist aber dennoch von biologischen
Komponenten aus der Instinktsphare sehr wesentlich rnitbestimmt [... ]279.
Door rniddel van het ontstaan en de werking van de rite heeft GeWen dus
aangetoond hoe de natuur via de cultuur (de .instiruties) haar doelen bereikt.
Diese ZJVeckmtissigkeit kann [... J nur in der Geburt fundamentaler Dauerinstitutionen aus
dem Ritus gesucht uerden, deren Thema [... J nur darin bestanden haben kann [... J den
Natu1"'.{}JJeckif'm eigenen Zweck if' machen280• Natuurlijk vindt ook Gehelen rituele
toepassingen die niet in dir straatje pass en en die 'dus' naar het rijk van de
magie verwezen worden:
Der Mensch halt namlich ein zweckloses Verhalten von sich aus nicht durch, auch
nicht als rituell kultisches. Daher sehen wit zunachst, wie unvermeidlich sich eine
sekHndcire Zweckbeset'{!lI1g einschiebt, die in zwei gleich urspriinglichen Formen
erfolgt: einmal als 'Umkehr' des Ritus, im Sinne seines Vollzuges als An/ass zur
T6
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Enthemmung
der Erlebnisseire,
wenn man will des Sozialrausches.
Und ebenso
nahe liegt seine Instrumentalisierung
zum 'Zauber',
seine Zweckbesetzung
zur
praktischen MagirJ281.

Op het fundament van dit gedachtegoed ontwikkelt Arend Johan Nijk zijn
eigen ideeen. Voor hem is niet, zoals voor Gehlen, het probleem hoe de mens
patronen vindt voor zijn handelen, maar veeleer de daar nog voor liggende
vraag: hoe komt de mens tot handelen vanuit zijn vrijheid.
Nijk acht het plausibel dat de rite inderdaad het fundament van religie en
cultuur vormt. Daarbij refereert hij niet aileen aan Gehlen, maar oak aan Van
der Leeuw=". Hij vindt echter de manier waarop Gehlen een 'historische
reconstructie' tracht te maken van het ontstaan van de rite te pretentieus, omdat
feitelijke paleoantropologische
gegevens ontbreken. Nijk gaat met Gehlen uit
van de fundamentele
ongedifferentieerdheid
van de mens en wil, evenals
Gehlen, van daaruit niet zozeer het ontstaan, maar het bestaan van de rite
beredeneren. Nijk formuleert zijn vraag als voIgt: Hoe komt een mens tot hande/en,
dat niet meer aan enige "natuurlijke' en dat l10g met aan enige cu/turele geconditioneerdheid
kan worden toegeschrevetf283?Met de biologische onbepaaldheid van de mens is zijn
bewustzijn gegeven, aldus Nijk, dus we kunnen er niet van uitgaan, zoals
Gehlen doet, dat de mens buiten zijn bewustzijn am tot het desbetreffende
(rituele) handelen is gekomen. [... J in het bewustzjjn maniJesteert zjch het menselijk
tekort en dankzjJ bet bewustzjjn wordt dit tekort overwonnen284.
Bij het ontstaan van de rite, bij de 'eerste' menselijke handeling, kan het bewustzijn
in eerste instantie niet anders zijn dan een 'hiaat', een 'trou d'etre', een ongearticuleerd
bestf van te-moeten-bandelen-en-niet-te-ueten-boe. [... J Afgezien van dit besef heeft het
bewustzijn nog geen 'inhoud'. [... J Terugblikkend
op het dier kan meo zeggen: de
aandrift tot activiteir duurt voort, maar de regula tie van deze aandrift stagneert en
deze stagnatie manifesteert zich als het besef van een 'unbestimmte
Verpflichtung'.
Het ontstaan
van dit besef beschouwen
wi] als het eerste moment
in de
menswording van de mens285.

Op het moment van her besef van de unbestimmte Verpflichtung voIgt een
tweede moment, het moment waarop de mens al experimenterend
een
passende handeling heeft gevonden en het besef doorbreekt: 'elit is het'! [... J in
het besef van "dit is het' val/en de noties van 'ik wi/' en "ik moet' onverbreke/ijk samen286.

idem 185-186
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Het derde moment wordt gevormd door het streven het gevoel van edit is her'
te herhalen door de betreffende handeling te herhalen. Nijk schrijft: Men zou

kunnen zeggen dat eengesloten zilnsorde in het eerste moment wordt opengebroken, om iJch in
het tueede en derde moment tueer te sluiten, maar dan op het niteau en in de modus uan het
speciftek menseljjke [... )287.
Dat het besef van edit is het' wordt gevonden in de nabootsing van een dier
acht Nijk niet onwaarschijnlijk. Niet zozeer omdat het dier een unwahrscheinliche
Wahrnehmung zou veroorzaken, zoals Gehlen veronderstelde,
maar omdat de
mens het dier als voorbeeld voor zijn handelen nam, om daar meteen op te
laten volgen:
Deze gedachtengang
heeft zoveel aantrekkelijks, dat zij ons aileen reeds om die
reden dubieus voorkomt. [... J Wij wagen daarom de volgende stelling: dat de mens
tot een handelen weet te geraken, dat zijn instemrning
heeft en dat hij met
toewijding herhaalt, impliceert dat hij in dit handelen op een 'werkelijkheid' stuit, die
voor hem de moeite van her handelen waard is288. [ ... J en die wij om die reden
voortaan aanduiden
als 'laatste werkelijkheid'.
Oat wil tevens zeggen, dat deze
'laatste werkelijkheid'
niet 'gevat' kan worden buiten de actualiteit van deze
handeling en het daarmee gepaard gaande besef van edit is het' om [... J Aile
naamgeving,
mythevorming,
theologische
en filosofische
reflectie zijn wat deze
'kennis' aangaat secundair; zij zijn slechts zinvol als verwijzing naar hetgeen qua
hoedanigheid en realiteitsgehalte
aileen in de actualiteit van het toegewijde handelen
'gekend' kan worden=".

Nijk benadrukt
handelen gevonden

dat de kennis van een 'laatste werkelijkheid'
kan worden:

aileen

10

het

Woorden kunnen de herinnering levendig houden aan hetgeen ons in het handelen
gewerd en als zodanig kunnen zij een oproep inhouden tot hernieuwd handelen,
maar zij kunnen handelen niet vervangen. [... J tenzij misschien tussen de regels van
het verhaal en het lied-?",

Dezelfde ervaring van 'dit is het' kan zich nog steeds voordoen in mensen,
bijvoorbeeld
bij een artistieke inval, de oplossing van een wetenschappelijk
probleem of een religieuze ommekeer, aldus Nijk. En net als die 'ailereerste'
ervaring van 'dit is het', gaat ook aan deze momenten een 'crisis' vooraf, al dan
niet opzettelijk opgewekt tijdens bijvoorbeeld een godsdienstoefening
of een
therapeutische sessie. Die crisis blijft een wezenlijk onderdeel van de rite:

287
288
289
290
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[ ... J hij beschikt nog niet over de taal, waarin hij de hoedanigheid en de doeleinden
van zijn handelen kan 'vasthouden'. Aanvankelijk is de mens daarom zonder meer
aangewezen op de samenhang van crisis, toewijding en 'laatste werkelijkheid' [... ]291
Nijk gaat er met Gehlen
vanuit dat het ontstaan
van archaische
samenlevingen het gevolg is geweest van het gezamenlijk voltrekken van de rite,
de collectieve toewijding aan de 'laatste werkelijkheid't'". Wanneer echter de
'toewijding' een 'vanzelfsprekendheid'
wordt, en dat gebeurt onvermijdelijk,
dan ontstaat er naast het 'sacrale' gebied van de 'toewijding', het 'profane'
gebied van de 'vanzelfsprekendheid'.
De 'laatste werkelijkheid'
is dan weer
Umwelt geworden, voor de mens even vanzelfsprekend
als het dier zijn eigen
Umwelt vindt:
Profaniteir JS naar ons inzichr de relatieve verzelfstandiging
van het
vanzelfsprekende handelen. Sacraliteit is naar ons inzicht de relatieve isolering van
her toegewijde handelen=".
En a!s de rite dan daar bovenop ook nog zijn neerslag vindt in de taa! in de
vorm van de mythe, dan gaat er iets mis:
In eerste instantie staat de mythe ongetwijfeld in het teken van de toewijding,
enerzijds als exhortatie, als oproep tot hernieuwde tcewijding in de rite [... J,
anderzijds als een verbale vorm van 'observantie' [.. .]294. Maar wanneer de mythe
als [... J verb ale vorm van 'observantie' is verklonken, dan blijft zij bestaan als
interpretatieschema van de werkelijkheid [... ]295.
Dan valt de 'laatste werkelijkheid'
samen met de 'gewone,
profane
werkelijkheid', en is een vanzelfsprekendheid
geworden: zo zit de wereld in
elkaar en niet anders.
Men vergist zich slechts voor zover men meent dat een 'laatste werkelijkheid'
'be staat' op een wijze die in raal tot uitdrukking gebracht, gevat zou kunnen worden.
Anders gezegd: men vergist zich [... J voor zover men meent dat men als mens op
een andere wijze 'grand' zou kunnen halen dan door te handelen=".
Nijk vat zijn argumentatie
291

als volgt samen:
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Aanvankelijk
werd het 'hiaat', het 'trou d'etrc',
dat zich, in het bewustzijn
manifesteert
als het besef van te-moeten-handelen-en-niet-te-weten-hoe,
in her
bewustzijn uitsluitend overbrugd door de ervaring van edit is her'. Deze ervaring
bleef afhankelijk van her toegewijde handelen en via dir handelen van de 'laatste
werkelijkheid'
waaraan dir handelen beanrwoordde.
Bestaanszekerheid
was niet
mogelijk buiten her telkens hernieuwde waagstuk van het toegewijde handelen [... J
de 'laatste werkelijkheid' kon daarin nimmer tot een 'bezit' van de mens worden.
[... j Naarmate de patronen van her handelen vast komen te liggen in het stabiele
bestel van een cultuur, verandert deze situatie in zoverre, dat het besef van temoeten-handelen-en-niet-te-weten-hoe
nog slechts in uitzonderlijke situaties acuut
hoeft te worden. Eersr recht verandert deze siruarie echter, wanneer her gehele
complex [... j in taal is vastgelegd en daardoor
te allen tijde beschikbaar is [... j.
Daarmee is het 'hiaat' als mogelijke bewustzijnstoestand,
bij voorbaat overbrugd.
Mocht het vanzelfsprekend
geworden bestaan bedreigd worden door een crisis en
gevaar lopen zijn vanzelfsprekendheid
te verliezen, dan behoeft de mens zich het
schema van de my the slechts 'te binnen te brengen',
om te weten dat dir
vanzelfsprekende
bestaan 'her is'. In de my the is het besef van 'dit is het' in
'geobjectiveerde'
vorrn, als een bij voorbaat gereed liggend bewustzijnspatroon,
voortdurend
vcorhanden.
In de my the is de crisis van het moeten-handelen-en-nietwetcn-hoe
bij voorbaat
opgevangen
[... j. Op deze wijze wordt de 'laatste
werkelijkheid', waarmee de mens in feite slechts in het waagstuk van zijn handelen
in contact kan komen, tot het sluitstuk, de garantie van een in zichzelf besloten
werkelijkheid,
waarin niets meer gewaagd behoeft
te worden.[ ... J dienstbaar
gemaakt aan het comfort van een vanzelfsprekend
bestaan, dat nog slechts aan
zichzelf diensrbaar wil zijn en kan zijn. Gaandeweg
maakt de geobjectiveerde
'kennis' van een 'laatste werkelijkheid'
de reele betrokkenheid
op deze 'laatste
werkelijkheid'
niet aileen overbodig,
maar ook uiterrnate moeilijk, soms wellicht
onmogelijk291. [ ... J Door allerlei omstandigheden
kan de mythische gestalte van de
'laatste werkelijkheid'
als fundering van dit bestaan onbevredigend
worden. De
mens reageert daarop met een poging om het werkelijkheidsgehalte
van de 'laatste
werkelijkheid' veilig te stellen [.. .J. Hij keert daartoe echter niet terug tot de weg van
het handelen, maar beweegt zich in de tegenovergestelde
richting: die van de
voortschrijdende
abstractie. [... J met behulp van de taal tracht hij te ontkomen aan
het onontkoombare
feit, dat taal niet anders is dan taal. Deze bezigheid heeft
eeuwenlang werk verschaft aan het scherpste intellect298. [ ... j Bij dit alles dient men
te bedenken [... j dat het gehele complex dat wij hier hebben beschreven
[... j te
allen tijde weer om kan slaan in de modus van de toewijding. Dezelfde rite kan
bovendien voor sommige betrokkenen
in de modus van de vanzelfsprekendheid
staan en '-oor anderen in die der toew-ijding299
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Nijk besluit zijn verhandeling
met de constatering
dat in zijn visie
gadsdienst primair en fandamentee! een vorm van handelen is, namelijk handelen
in de modus uan toewijding. Aile handelen in de modus van toewijding is
godsdienst. Handelen dat niet in de modus van de toewijding geschiedt is niet
godsdienscig.
Toewijding
moet echter nier verward worden
met ijver,
ins panning, plichtsbetrachcing,
geobsedeerdheid
of fanacisme. Men bedenke
daarbij dat er waarschijnlijk ve!e 'laatste werkelijkheden'
'bestaan'. Men bedenlee bouendien
dat 'polytheisme' een voor de hand liggende uorm van godsdienst is300.
Wij zouden moeten vaststellen, dat aile gadsdienst naar secularisatie tendeert.
Godsdienst schept culruur, gaat als cultuur noodzakelijkerwijs over in de modus van
de vanzelfsprekendheid en houdr daarmee op in de strikte zin van her woord
godsdienst te zijn. Culruur is grosso modo gesecuJariseerde godsdienst3f)1.
En dan
voltrekken.

kan

en moet

de 'toewijding'

zich

in nieuwe

rituele

vormen

Hendrie Simon Versnel en Walter Burkert
Net als Nijk apteert Versnel voor een moderne versie van de Myth and Ritual
Theory. Maar, anders dan Nijk, die via de filosofische antropolagie van Arnold
Gehlen tat die keuze komt en zich nauwelijks bewust lijkt te zijn van de
geschiedenis
van
het
ritenonderzoek,
maakt
Versnel
deze
keuze
beargumenteerd
in het perspeccief van dat onderzoek. De geschiedenis van het
ritenonderzoek
overziend
concludeert
Versnel dat de grate hoeveelheid
theorieen en benaderingen verwarring schept, maar dat die verwarring door
sommige onderzoekers volkamen wordt genegeerd: [... J keeping the inconsistency
from the retina altogether [... J fry a tnrtuoso }vinking process [... plJ2. Maar de
antropologie
is nu eenmaal,
anders
dan
de exacte wetenschappen,
poly paradigmatic, aId us Versnel; de verschillende benaderingen sluiten elkaar niet
uit en hebben alIemaal iets te zeggen over het object van onderzoekv-',
Versnels eigen onderzoeksgebied
ligt op het terrein van de Griekse en
Romeinse mythologie en religie, en hij begint zijn studie met Jane Harrison (die
ook classicus was) de eer te geven die haar volgens hem toekomt. Ondanks het
feit dat haar werk rnisschicn niet alcijd even consistent is, moet tach gezegd
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worden dat daarin al aile problemen worden aangesneden die de onderzoekers
van de decennia na haar bezig zouden houden, aldus Versnel.
Versnel knoopt aan bij de veronderstelling
van Harrison dat rite en mythe
pari passu ontstaan, en hij doet dat via het werk van Walter Burkert, waarin weer
een echo van de ideeen van Kluckhohn is te herkennen.
Burkert begint met verschillende
structuralistische
benaderingen
van de
my the, zoals die zijn ontwikkeld door Propp-?", Levi-Strauss, en Greimas-P>,
onder de loep te nemen. De rigide wiskundige benadering van Levi-Strauss
vindt weinig bijval, en de semiotische methode van Greimas voldoet ook niet,
maar de benadering van de Russische taalkundige Vladimir Propp (1895-1970)
biedt Burkert meer perspectief.
Propp analyseerde Russische sprookjes en
kwam tot de conclusie dat ze aIlemaal bestonden uit 31 vaste elementen.
Burkert constateert dat die 31 elementen op een noemer gebracht kunnen
worden:
to get, een werkwoord
dat correspondeert
met het zelfstandig
naamwoord the quest.
To 'get' something means: to realize some deficiency, or receive some order to start;
to have, or to attain, some knowledge or information about the thing wanted; to
decide to begin a search; to go out, to meet partners, in a changing environment,
who may prove to be helpful or antagonistic; to discover the object, and to
appropriate it by force or guile, or, in more civilized circumstances, by negotiation;
then, to bring back the object, while it still may be taken away by force, stolen or
lost. Only after all that, with success established, has the action of 'getting' come to
its end. [... J In fact if we ask where such a structure of sense, such a program of
actions, is derived from, the answer must evidently be: from the reality of life, nay,
from biology. Every rat in search for food will incessantly run through all these
'functions' [... ]306. [ ... J The deepest deep structure of a tale would, then, be a series
of imperatives: 'get', that is: 'go out, ask, find out, fight for it, take and run'. [ J
Lack - lack liquidated is indeed the most basic mechanism of biocybernatics-P? [ J
and this makes up a binary opposition, which is dear to the computerized mind. But
it does not follow that what happens in between should be equally simple and
symmetrical, a neat transformation
from minus to plus. [... J Tale structures are
ineradicably anthropomorphic,
or biornorphic=".

Vervolgens past Burkert deze benadering ook toe op het ritueel en daarbij
roept hij de hulp in van Julian Huxley en Konrad Lorenz, beiden etholoog.
Burkert constateert dat er geen definitie van ritueel gegeven kan worden die
voor aile onderzoekers voldoet, maar dat ethologen wel een werkbare definitie
3114

PROPP,V. J.: Morphology of the Folktale (Bloomington 1958 (1928]).
A.].: On meaning. Selected writings in semiotic theory (London 1987).
BL;RKERT, W.: StructtlfT! and History in Greek Mythology and fuJltal (Berkeley 1979) 15.
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idem 17
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van het ritueel hebbeo:
[... J ritual is action redirected jor demonstrationrt',
Tegenwerpingen
dat de rituelen van dieren aangeboren gedragspatronen
zijn en
die van mens en aangeleerde gedragspatronen,
pareert Burke met de vaststelling
dat bij hogere diersoorten ook sprake is van aangeleerd gedrag en dat ook
mens en aangeboreo
ritueel gedrag kennen: lachen, huilen en begroeten
bijvoorbeeld. En je kunt bovendien geen trots tonen door je hoofd te laten
hangen of vredelievendheid door met je vuist te zwaaien.
Ook religieus rirueel, zelfs het christelijk ritueel, kan niet anders verklaard
worden. [... J even }vhy there should be any ritual at all, instead ojpure contemplation, can

be hardlY derivedjrom metap~ysics3!(J.
Burkert geeft een aantal voorbeelden
van rituelen en artefacten die hun
oorsprong zouden kunnen hebben in biologisch vastgelegde gedragspatronen.
Hij benadrukt daarbij vooral het element van het as if karakter van rituelen.
Lorenz beschrijft ganzen die rituele uitvallen doen naar niet-bestaande vijanden,
en dit as if element van het ritueel is met afuankelijk van welk geloof dan ook,
aldus Burkert:
Reflex, and ritual, functions 'as if there were an adversary for the sake of imposing
play and aggression. Language, and especially myth, gives a name to this imaginary
partner>!'. [... ] 'Myth' means telling a tale [..] structured by some basically human
action pattern; ritual is stereotyped action redirected for demonstration.
Thus both
are dependent on action programs, both are detached from pragmatic reality, both
serve communication
[... j. Ritual is older, since it occurs even in animals; but that
does not mean that myth necessarily originates in ritual: tales are direct elementary
verbalizations
of human actions. [... ] Nevertheless
myth and ritual can form an
alliance for mutual benefit, indeed a symbiosis, as lichens are formed by a symbiosis
of algae and fungi: they are propagated
separately, but they neatly form a new
species which may give a whole wood its unforgettable
character'!". And it was in
this way that the complex of myth and ritual [... J dug those deep vales of human
tradition in which even today We streams of our experience will tend to flow313

Versnel begroet de argumentatie van Burkert als een onderbouwing
van
Harrisons theorie over het pari passu ontstaan van rite en my the. Bovendien
kunnen aan de hand van Burkerts argumentatie twee rituele complexen - en
twee onderzoekstradities
- die vanaf het prille begin van de Myth and Ritual
Theory altijd onverzoenbaar leken, te weten het complex van de stervende en
herrijzende god en dat van de initiatie, op een noemer gebracht worden:
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[ ... J we have reached a deeper level of interpretation, which does not supersede the
other two but supports en envelops them. [... J the most elementary and primordial
scheme of (originally bio-sociological) functions has been conserved and
transformed, in ritualized and mythicized form, at precisely those points where
human society experiences primal crisis most intensely-!+. [..J As regards our two
myth and ritual complexes we thus find that what is sauce for the goose is sauce for
the gander, which is probably due to the fact that both sauces are prepared by the
same cook, who works with only one recipe-'".

Versnel eindigt zijn verhandeling met de verzekering dat hij zijn biologische
methode geenszins beschouwt als de vervanging van de andere antropologische
methoden, maar als een extra paradigma in het 'polyparadigmatische'
veld van
de antropologie.
In de ideeen van Nijk en Versnel klinkr duidelijk het gedachtegoed
van
Gerardus van der Leeuw mee. Ook hi; beschouwde de rite voor alles als een
handeling, en de rituele handeling als de basis van de cultuur:
Tm Ritus besagt der Mensch, dass Leben und Tod, so wie sie ibm gegeben wurden,
nicht endgiiltig, nicht gehorig sind, und er handelt dementsprechend. [... J In
anderen Worten: der Mensch macht aus Leben und Tad eine Tat, seine eigene Tat
oder die Tat der Gorter, aber jcdenfalls eine Tat. Es geschieht etwas, aber das
geniigt nicht, es soil getan werden-". [... J datum soilten wit sagen: was der Mensch
seit der Urzeit mittels Ritcn erreichen wollte, d.h. die 'Begehung' des Lebens und
des Todes, das tut er im Grunde noch irnmer. Er hat aber vergessen, dass seine
'Kulrur' im Grunde nichts anderes ist als ein Ritenkomplex, historisch sowohl als
auch wesenhaft '!".

Frits Staal
Frits Staal (1930) studeerde
wis- en natuurkunde
in Amsterdam
en
wijsbegeerte en Sanskriet in Madras. Hi; was eerst hoogleraar
filosofie in
Amsterdam en later in Berkeley. Staal is een structuralist die aan het ritueel geen
enkele functie of (symbolische) betekenis toekent - rules without meaning - en,
evenals Levi-Strauss,
slechts de natuurwetenschappelijke
methode als een
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valide wijze van wetenschappelijk
onderzoek
beschouwr-t''. In 1975
documenteerde
hij een twaalf dagen durend vedisch ritueel uitgevoerd door
brahmanen in het zuidwesten van India. Volgens Staal is het vedische ritueel
het oudste nog bestaande ritueel van de mensheid. Het is niet 'primitief', maar
juist in hoge mate gecultiveerd en zeer goed gedocumenteerd.
De Sanskriet
handboeken, Srauta Siitras319, waarin dit ritueel gedetailleerd staat beschreven,
dateren uit de achtste tot de vierde eeuw voor Christus. Gezien het feit dat de
definitie van het ritueel een probleem is, lijkt het verstandiger het onderzoek te
beginnen bij een activiteit waarover iedereen her eens is dat her een ritueel
betreft, deze activiteit nauwkeurig te analyseren, daaruit de definitie van ritueel
af te leiden, en vervolgens te kijken welke activiteiten nog meer voldoen aan
deze definitie. Vanwege zijn ouderdom en gedetailleerdheid
biedt het vedische
ritueel het studiernateriaal bij uitsrek om her wezenlijke van het rituele handelen
op het spoor te komen, aldus Staal
Ritueel is voor Staal in de eerste plaats een handeling die gehoorzaamt aan
nauwkeurig vastgestelde regels. Wat bij die handeling wordt gedacht of geloofd
heeft voor het ritueel geen betekenis. Ritueel is zuivere handeling, aldus Staal.
Het doel van het ritueel is het ritueel zelf. Bij het rituele handelen tell en aileen
de regels en niet het resultaat. ] uist omdat het rituele handelen volledig is
gereguleerd, kent het niet de onzekerheid en de risico's die het handelen in het
dagelijks leven kent. De uitkomst staat bij voorbaat vast: er is geen uitkomst.
Staal verbindt rut vedische principe van tydgci met het hindoeistische
principe
van het 'afstand nemen', bet afzien van de vruchten van het handelen (karma
pala !Jdga) zoals dat vooral in de Bhagavad Gitd geleerd wordt, en het principe
van het 'afzien van handelen' (ll)U-wel) uit het taoisme.
Het rituele handelen,
waarvan bij voorbaat vaststaat dat het geen enkel resultaat zal hebben, heeft een
kalmerende werking. Als je aIle wensen laat uaren if/I je gelukkig :&n320, omschrijft
Staal die werking. Dat bet ritueel in zichzelf geen enkel nut heeft wi! niet zeggen
dat her geen functionele nevenwerkingen
kan hebben - zoals de versteviging
van de sociale samenhang die Durkheim
veronderstelde,
maar dat is een
toevalligheid die niets met het ritueel zelf te maken heeft, aldus StaaP21: We

conclude that the unchanging syntactic structures
meanings, a11ificial!Jattached to them322.

of ritual are consistent with a great variety q/

In een publicatie uit 2004 breidde Staal zijn theorie van het ritueel uit. Hij
beschouwt het ritueel als een vervolg op het gebruik van een psychoactieve
F.: Exploring mysticism. A Methodological Essery (Berkeley 1975) 3-120; ST.\.\L, F.: FVtles
IWitbolit Meaning 421-432; ST.I.IL, F.: Oier z}n en onz}n in filosofie, rdigie en uetenscbap (Amsterdam
1986) 116-168.
319 Die werden oak door Hubert en Mauss gebmikt voor hun onderzoek. Zie: 1.3
121l ST.\.\]', F.: Oller z}n en onz}n 305.
321 idem 295-321; ST.L\L, F.: RJt!es IWitbollt Meaning 115-140.
122 ST.\.\L, F.: RJt!es Wilbollt Meaning 140.
118 ST.\.\]"
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stof, die soma wordt genoemd. Door migratie werd de psychoactieve
stof
moeilijker verkrijgbaar en in plaats daarvan werden de rituelen, gezangen en
recitaties die het gebruik ervan omringden uitgebreid323.
Staal beschrijft de regels van her door hem besrudeerde vedische ritueel als
een syntax. Deze syntax heeft een hierarchische
strucruur van recursieve
inbeddingen
die Staal 'incorporatie'
noemt.
De recursieve
inbeddingen
ondergaan een aantal aan regels gebonden 'transformaties',
en volgens deze
beide principes van incorporatie en transEormatie ontwikkelt zich een rituele
'taal' waarmee oneindig gecompliceerde rituelen ontworpen kunnen worden. Er
zijn traditionele vedische rituelen die duizend jaar duren en die dus zuiver
theoretische constructies zijn. Het ritueel beantwoordt
dus aan dezelfde regels
als de taal, sterker nog: de syntaxis van de taal is afkomstig van die van het
ritueel. Dit fenorneen is beter te besruderen aan de hand van de vedische
rituelen dan aan de hand van westerse riruelen, aldus Staal, omdat de
besrudering van de structuur van de taal - die in het westen begon aan het begin
van de twintigste eeuw, toen Ferdinand de Saussure de ftIologische benadering
van het taalonderzoek verliet en structureel taalonderzoek initieerde - in India al
2500 jaar geleden met het werk van de linguist Panini is begonnen: [... J the
ancient Indians possessed a science of ritual which used primarilY syntactic methods, and [... J
linguistics originated in India in close association with this syntactic analysis of rituaf324.

[ ... J it should be emphasized that the occurrence of such structures does not imply
that the ritualists were any more aware of their precise form than language users are
conscious of the syntactic rules which they employ. In linguistics, this has been
often misunderstood
and Chomsky has repeatedly emphasized that 'the structure of
particular languages may very well be largely determined by factors over which the
individual has no conscious control [... [. The same applies to rituaP25. [... j the
occurrence
in the syntax of both ritual and language of specific and unobvious
rules, viz., phrase structure rules, transformational niles and se!fombedding rules, is sufficiently
striking to demand
an explanation.
[... j On the language side, the relevant
structures have been shown to be in all likelihood universal. On the ritual side, our
data have been confined to Vedic rituaP26. [oo.J it is only natural that the view that
language is primary, would appeal to us. But for Early Man, ritual was at least as
important as language is for us. Ritual, after all, is much older than language. Unlike
language it can originate on all fours. It is common among animals=".
There are
many facts that suppOrt the view that synta,'( is older than semantics. Vedic ritual
itself provides such evidence. [... j In Vedic ritual, as in mantra meditation,
the
function of language is phonetic and syntactic, not semantic. I am inclined to
3Ll
324
32S
326
327

ST.\.~L, F.: Drie bergm en zeven ntueren (Amsterdam
ST.\AL, F.: &"es Wlthollt Meaning 256.
idem 109
idem 110
idem 111
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believe that what we witness here is [... J a remnant or resurgence of a pre-linguistic
stage of development,
during which man or his ancestors used sound in a purely
syntactic or ritual manner=".

Staal is van mening dat de bestudering van het ritueel los gemaakt moet
worden van anttopologie, sociologie en religiestudies. De methodiek van deze
wetenschappen,
die vooral gericht is op de semantiek van rituelen, heeft aileen
maar geleid tot grote verwarring over de aard van het ritueel. De benadering
vanuit de ethologie is hoopgevender:
What is uncontroversial is onlY that tbe detailed

formal parallels between human and animal rites and rituals cast doubt on all religious,
anthropological and sociologicalinterpretations [... ]329.
De Performance Them), is ttiviaal, aldus Staal. Hoewel Tambiah een stap in de
goede richting maakte door een verbinding te leggen tussen ritueel en taal en uit
te gaan van de regels van het ritueel, en nier van de semantiek (symboliek) zoals
de gewoonte is in de antropologie, is toch zijn benadering van het ritueel als een
betekenissysteern
misleidend. Ritueel heeft de syntactische en fonologische
strucruren gemeen met de taal en met de semantiek. Wanneer
de taal
performatief kan zijn, dan kan zij dat zijn dankzij haar wortels in een handeling
(het ritueel); de taal kan performatief
zijn zoals een ritueel dat is, en niet
andersom, aldus Staal330.
Om dezelfde reden hebben rite en my the niets met elkaar te maken: de
my the hoort tot het gebied van de semantiek: Vedic ritual and Vedic nrythology are

infact remarkabb' separate developments, that rarelYcorrespondwzth each other [...

P1.

Wat geldt voor het ritueel geldt ook voor muziek. Ook muziek is syntax
zander betekenis-v.
Een derde fenomeen
met dezelfde eigenschap
is de
mantra. Ondanks het feit dat de mantra meer dan muziek en ritueel lijkt op
'taal', ontbeert ook de mantra de semantiek. Wanneer er bij een mantra al
sprake is van 'taal', en niet aileen van klanken, dan heeft de betekenis van de
woorden geen effect op de kwaliteit van de mantra. Staal veronderstelt
een
ontwikkeling van 'klank', via 'mantra' naar 'taaP33. Om deze hypothese te
onderbouwen onderzoekt hij de structurele overeenkomsten
tussen mantra's en

idem
idem
1](1 idem
311 idem
132 idem
3.13 idem
328

329

112-113
142
157-163
260-261
165-190
266
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vogelzang3.H.
Staal concludeert dat ritueel en mantra, evenals de taal,
beantwoorden aan aangeboren srructuurprincipes-».
Dit alles heeft nog niets met religie te maken. Voor Staal is een religie
opgebouwd
uit drie verschillende, principieel van elkaar onafhankelijke
elementen: riten, mystieke ervaring336 en geloof, die weer terug te voeren zijn
op: actie, perceptie en reflectie. Van deze drie elernenten is de rite het oudst. De
rite heeft een evolutionaire achtergrond die tot in het dierenrijk terugvoert.
Riten worden pas religieus wanneer ze een religieuze interpretatie krijgen.
Hoewel
op her gebied van de mystieke
ervaring nog heel weirug
wetenschappelijk
onderzoek is gedaan, lijkt her ook bier te gaan om
fysiologische processen die tot in het dierenrijk terug te voeren zijn. V oor de
mystieke ervaring geldt hetzelfde als voor de rite: zij wordt pas religieus
wanneer er een religieuze interpretatie aan wordt gegeven. Het derde element,
geloof, is mindel' universeel, en vooral verbonden met de drie monotheistische
godsdiensten, jodendom, christendom en islam. In de Aziatische religies is
doctrine een item van ondergeschikte betekenis, en deze 'religies' zijn dus
helemaal geen religies. Religie is een westers begrip. Het concept religie heeft
het westerse denken diepgaand beinvloed en niet op een gunstige rnanier, aldus
Staal: An artificial gap between us and the rest oj the universe is created 0 myths that have
solidijied into doctrines, e.g., that man is unique [... ]m. Door dit concept is een kloof
ontstaan tussen de natuurwetenschappen
en de menswetenschappen
die in
India nooit heeft bestaan. De invloed van de door Staal hartgrondig
verafschuwde hermeneutische filosofie heeft de menswetenschappen
in het
westen op een grote achterstand gezet:
We have seen that the myth of the two cultures crossed the Channel and the
Atlantic. Let us pray that it does not settle on the Pacific Rim338. [ ... J The final blow
to the myth of the two cultures is delivered by the existence of Indian sciences of
language and ritual
·J which originated from an oral tradition [... J without
depending on any form of natural science=".
Since ritual is not a system of symbolic representations
that refer to something else,
it cannot be explained in terms of religion or society. Though embedded in various
contexts and applied to a variety of events, it adheres to its own rules, follows its
own course and lead its own life.1.j().

r..

idem 279·293
idem 369-385. In cen recent werk heeft Staal zijn theoric over muziek, riruecl, mantra en
natuurlijke taa! uitgebrcid met nog een stadium: dar van de kunstmatige ralen van de
wetenschappen. Zie: ST.\.\L, F.: Drie bergen en zewn ricieren 170·220 .
.116 Staal wijdde een eerdere publicarie
aan mystieke ervaring. Zie: ST.\.\L, F.: Exploring mysticism.
33' ST.UL, F.: Ruies Witholtt Meaning 454 .
.'.lH idem 432
J19 idem 433
340 idem 434
3.14
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1.6 DE COGNITIVE SCIENCE OF REUGION
Tenslotte moet hier nog een benadering van het ritueel worden besproken
die is afgeleid van de cognitieve psychologie. In zekere zin zijn de onderzoekers
in deze groep de opvolgers van Nijk, Versnel en Staal: zij beschouwen ritueel
gedrag als een universeel menselijk fenomeen dat op een of andere manier
voortkomt uit het evolutionaire erfgoed van de mens en is gerelateerd aan zijn
cognitieve apparaat. Door de meeste van deze auteurs wordt het ritueel
behandeld als een onderdeel van een cognitieve benadering van 'religie'. Hun
visie op het ritueel is gebaseerd op dat van oudere onderzoekers
en in dat
opzicht voegen zij weinig toe aan het ritenonderzoek,
lijken soms zelfs
kritiekloos een zeer 'christelijke' definitie van het ritueel over te nemen en
voorbij te gaan aan auteurs als Bell en Grimes. De reden waarom zij hier toch
(summier) worden behandeld is gelegen in het feit dat zij een belangrijke
methodische
stap hebben gezet in het ritenonderzoekv".
De verandering is
door Pascal Boyer als voigt verwoord:
Because anthropologists
are professionally
trained to detect and emphasize cultural
differences, they naturally underestimate
the recurrence of similar ideas in different
cultures. Moreover, when this recurrence is noticed, it is often treated as a deceptive
appearance,
which conceals
underlying
differences.
The assumption
is that
apparently similar bliefs can not really be similar, if only because they occur in
different 'cultural contexts'P".
[ ... J the pervasive anthropological
sentiment,
following which such explanations
should be excluded a priori, seems founded more on dogmatic grounds than on
explicit arguments343.

Met andere woorden: deze onderzoekers
nemen opnieuw het universeel
menselijke als uitgangspunt,
dat ook het uitgangspunt
was van de vroege
ritenonderzoekers,
maar dat door de moderne antropologen was verla ten ten
gunste
van het cultured
specifieke.
Anders
echter
dan de oudere
ritenonderzoekers,
die vooral hypothetisch
te werk gingen, hebben deze
hedendaagse
onderzoekers
een wetenschappelijke
basis om op te staan: de
cognitiewetenschapperi+'.
Onderzoekers
als Levi-Strauss, Staal en Burkert

De vraag of de manier waarop ze dar hebben gedaan alrijd valide was, zal hier nier worden
behandeld.
342 BOYER, P.: The Natura/11m of Re/tgious Ideas (London 1994) 6.
343 idem 8
3+4 Dat wi! zeggen: de hier besprokcn ondcrzoekers zijn anrropologen
en godsdienstwetenschappers die gebruik maken van gege"ens uit de cogniriewetenschappen.
341
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kunnen worden beschouwd als de voorlopers van deze benadering, omdat ook
zij de structuur van de menselijke geest als uitgangspunt voor hun onderzoek
naar her ritueel namen. Vooral aan Staal wordt dan ook regelmatig gerefereerd
in deze studies.
De meest oorspronkelijk en meest bekende van deze groep onderzoekers is
Pascal Boyer. Zijn benadering van het ritueel komt enigzins overeen met die
van Catherine Bell en Ronald Grimes, die beiden niet worden genoemd in
Boyers boek The Naturalness of REligious Ideas. Ook Boyer ziet het probleem van
een definitie van het concept 'ritueel' en het probleem van de 'betekenis' van
een ritued. Ook hij ziet overeenkomsten tussen het rituele gedrag van dieren en
dat van mensen. Stereotypie, herhaling en vaste sequenties van dementaire
handelingen vormen de meest in het oog springende kenmerken van beide. Een
deel van het menselijk ritueel bestaat dan waarschijnlijk ook uit gefossiliseerd
dierlijk rirueel, aldus Boyer. Evenals Staal (die hij wel noemt) ziet Boyer in het
ritueel een syntaxis die gerdateerd is aan de structurele kenmerken van andere
domeinen, zoals taal. Boyer argurnenteert dat rituelen niet worden uitgevoerd
aan de hand van een (theologisch) 'script', maar dat, andersom, een rituele
sequentie een aantal religieuze schemata activeert die beschikbaar zijn in het
geheugen en die kenmerken vertonen die associatie met het ritueel mogelijk
maken. Toegang tot theologische reflectie maakt het mogelijk maar niet
noodzakelijk dar deze religieuze schemata overeenkomen met het theologische
'script'. De geactiveerde religieuze schemata vormen op hun beurt het apparaat
waaruit de betekenis van het rirueel wordt afgeleid. Boyer spreekt in dit verb and
van abductive explanation: vastomlijnde conclusies kunnen niet worden getrokken,
het is een kwestie van interpretatie en consensus=>.
In een later boek, Religion Explained, presenteert Boyer argumenten voor zijn
positie ten aanzien van het ritueel. Ritueel gedrag is niet een in het menselijk
genetisch materiaal vastgelegd gedrag, aldus Boyer, maar gedrag dat is geent op
cognitieve capaciteiten die zijn geevolueerd als een heel andere functie. In de
woorden van Boyer:

l.·.J a lot of human culture consists of salient cognitive gadgets that
attention-grabbing
power and high relevance for human minds as a
these minds being organised the way they are346. [ ... J because these
thought that produce highly salient effects by activating special systems
basement=" .

.145
146
.14-

BOYER, P.: The Nataralness if Religious Ideas 185-223.
BOYER, P.: Religion Explained (London 2001) 269 .
idem 302
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Dit paradigma
wordt vervolgens
uitgewerkt
met be trekking tot drie
verschillende aspecten van het ritueel: (1) the sense oj urgenryproblem, (2) the social
iffects problem, en (3) the supernatural participation problem. Wat betreft het eerste
probleem, het gevoel van absolute noodzakelijkheid
en urgentie met betrekking
tot de volvoering van een bepaald rirueel wordt het freudiaanse idee van de
dwanghandeling van stal gehaald, nu gepresenteerd
in de termen van modern
hersenonderzoek.
Boyer betoogt niet dat het rirueel een dwanghandeling
is,
maar wel dat het een salient cognitive gadget is, dat gerelateerd
is aan de
hersengebieden
waarvan
het
disfunctioneren
de
oorzaak
is
van
dwanghandelingen.
Overgangsrimelen
appelleren op dezelfde manier aan de
namurlijke 'naieve sociologie' van de mens. Bij zijn bespreking
van the
suternatural participation problem komt Boyer heel dicht in de buurt van ] ane
Harrison met zijn constatering dat het ontstaan van godsbeelden het resultaat is
van het ritueel. Niet, zoals Harrison
veronderstelde
als een nieuwe
verpersoonlijking
van een eerder geabstraheerd
beeld van een riruele leider,
maar als de invulling van een leeg 'slot' dat het ritueel creeert, Het rirueel
verandert iets op een wijze die nier verklaarbaar is en creeert zo een leegte die er
om vraagt gevuld te worden met een geest, godheid of voorouder,
aldus
Boyer+",
Illka Pyysiainen is een tweede belangrijke onderzoeker op het gebied van de
Cognitive Science oj Religion. Hij verbindt het ritueel met emotie en de emotie met
de religieuze ervaring. Pyysiainen stelt terecht dat Boyer geen antwoord heeft
op de vraag waarom het rimed en andere religieuze fenomenen salient cognitive
gadgets zijn. Pyysiainen baseert in zijn boek HOJv Religion Works zijn theorie van
het ritueel gedeeltelijk op het werk van Harvey Whitehouse
en op dat van
Thomas Lawson en Robert ~fcCauley.
Whitehouse
publiceerde in 2000 een boek getiteld Arguments and Icons,
waarin hij verschillende
stijlen van overdracht
van religieus gedachtegoed
verbindt met verschillende modaliteiten van het menselijk geheugen, te weten
het episodisch en het semantisch geheugen. In het episodisch geheugen worden
de persoonlijke ervaringen opgeslagen, in het semantisch geheugen de kennis
die niet door persoonlijke ervaring, maar door bijvoorbeeld srudie is verworven.
Religieuze
overdracht
die plaatsvindt
door middel van bijzondere
en
ingrijpende (rituele, religieuze) ervaringen, en die het soort kennis produceert
dat wordt opgeslagen in het episodisch geheugen, noemt Whitehouse
de
imagistic mode van religieuze kennisoverdracht.
Overdracht
die plaatsvindt op
narratieve en argumentatieve
wijze, en die de kennis oplevert die wordt
opgeslagen in het semantisch geheugen, noemt hij de doctrinal mode. Wat betrefr
het ritueel: de doctrinal mode maakt gebruik van de regelmatige herhaling van

34R
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112

EEN LADDER NAAR DE HEMEL

hetzelfde rituee!, dat tot de (dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse) 'routine' van
de deelnemers
gaat behoren. De imagistic mode maakt gebruik van ze!den
voltrokken en 'rijk versierde' rituelen die een grote emotionele impact hebben
op de deelnemers-t",
Lawson en McCauley maken op een andere manier onderscheid tussen de
verschillende soorten ritue!e overdracht van religieus gedachtegoed. Zij claimen
dat de emotionele impact van het rituee! vooral afhangt van de rol van de
culturallY postulated superhuman agents (CPS agents). Hoe 'directer' de CPS agent bij
het ritueel is betrokken, dat wil zeggen: hoe minder andere rituelen nodig zijn
om dit rirueel mogelijk te maken, hoe meer emotionele impact het ritueel heeft.
Ook Lawson en McCauley hebben zich beziggehouden
met de relatie tussen
taal en rituee!. Zij kritiseren de these van Staal dat het ritueel geen eigen
semantiek kent, maar aileen een syntaxis (vorm), en betogen dat de semantische
schemata van een religie (met name die betreffende de CPS agents) hun sporen
nalaten in de rituele vorm. Vanwege de rol van de CPS agent brengen Lawson
en McCauley dan ook een scheiding aan tussen religieuze en niet-religieuze
riruelen-w.
Pyysiainen neemt het concept van de rol van de CPS agent over van Lawson
en McCauley, maar transformeert
het concept tot dat van de counter-intuitiue
agent. Hij combineert dit concept met de theorieen over religieuze ervaring en
met theorieen over emotie. Samenvattend:
Pyysiainen vat de theorieen van
Whitehead en Lawson en McCouley samen onder de koepel van de religieuze
ervaring die hij interpreteert
als een emotionele ervaring. De emoties die
Whitehead
als noodzakelijk
veronderstelt
voor een bepaald
type rituele
overdracht van religieus gedachtegoed
worden ook veroorzaakt
door counterintuitive agents. Wat betreft het ritueel: Rituals form an artificial realiry qf sorts) set apart

from ordinary It/e) in which counter-intuitive representations acquire an aura qfjactualiry35I.

1.7 VOORLOPIGE CONCLUSIES

Inleiding
Zoals gezegd: dit is slechts het topje van de ijsberg van het ritenonderzoek.
Aileen de hoofdlijnen zijn getrokken en daarmee is een aantal onderzoekers

H.: Arguments and Icons. DilJergent modes of religiosity (Oxford 2000) .
E. T. & R. N. MCC.\ULEY: Rethinking Religion. Connecting cognition and cultNre (Cambridge
1996 (1990]); MCC.~ULEY, R. N. & E. T. L\\X'SON: Bringing Ritual to Mind. Psychological Foundations of
Cultural Fom2S (Cambridge 2002).
351 PYYSl.\lNEN, I.: How Religion Works (Leiden etc. 2001) 140.
-'49
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onrecht gedaan. In dit laatste deel van het eerste hoofdstuk zal een poging
worden ondemomen om de verschillende waamemingen - voor zover mogelijk
- te inventariseren, niet om tot een defmitie van het ritueel te komen, maar om
tot een systematisering te komen waarin deze studie naar de plaats van de
pelgrimage in het christendom een plaats kan krijgen.
De vroege vertegenwoordigers van de Myth and Ritual Theory lijken naar de
maatstaven van hedendaags onderzoek
niet te kunnen voldoen aan de
minimum eis om hun specula ties te onderbouwen
met enig betrouwbaar
datamateriaal. Hun werk lijkt in eerste instantie, hoe boeiend het ook is, voor de
hedendaagse
onderzoeker
aileen vanuit onderzoekshistorisch
perspectief
interessant. Dat Versnel in het werk van Jane Harrison en haar collega's een
aanknopingspunt
vindt om op voort te bouwen met de methoden en de
inzichten van de moderne biologie is daarom des te verrassender en lijkt de
cirkel van het oudste naar het nieuwste onderzoek fraai rond te maken. Maar
enkele stukjes van die fraaie cirkel moeten toch aan een nader onderzoek
worden onderworpen en op hun relevantie worden beproefd.
In de eerste plaats is daar de sterke nadruk van Durkheim en zijn school op
het belang van (religieuze) riruelen voor de sociale samenhang. Freud en Girard
veronderstellen daarenboven dat een daad van intermenselijk geweld aan de
basis van het ritueel gedrag ligt, en dat het ritueel een herhaling van die daad is
om hetzij een neurotisch, hetzij een daadwerkelijk sociaal probleem op te
lossen. De mens was echter al een sociaal en in groepen levend wezen voordat
hij 'mens' was, en homo sapiens is de jongste loot van het menselijk geslacht. Die
had geen nieuw uit te vinden rituelen nodig om in groepen te kunnen leven. De
problemen van het samenleven in groepen en het in toom houden van de
agressie binnen het groepsverband waren al lang voordat de mens op het toneel
verscheen door de evolutie opgelost. Dat posruleert Durkheim nota bene zelf al
aan het begin van zijn boek: [... J la sociite est une dalite specifique [... J die fait partie
de la nature, die en est la manifestation fa plus haute. Le regne social est un regne naturel,
qui ne diffire des autres que par sa complexite plus grande352• Het lijkt dus niet zo
waarschijnlijk dat rituelen zijn ontwikkeld omdat ze de sociale samenhang in
stand houden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het groepsgewijs voltrekken
van rituelen geen invloed heeft op het saamhorigheidsgevoel van de groep, het
is duidelijk dar het dat wei heeft, maar het is niet waarschijnlijk dat het ritueel
zijn oorsprong heeft in die functionaliteit en/of dat het zijn enige bestaansrecht
is. Het omgekeerde lijkt aannemelijker: rituelen hebben zo'n duidelijk in het oog
springende sociale component omdat de mens vanaf zijn allereerste uur een
sociaal wezen was, met een stevig verankerd genetisch erfgoed ten dienste van
het leven in groepen. De constatering van een sterk sociaal aspect in het ritueel

352
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is dan oak op zich een tautologie. Oat betekent niet dat het sociale aspect van
riruelen niet interessant zou zijn of niet onderzocht zou moe ten worden. Om
iets van het ritueel te kunnen begrijpen moeten naruurlijk ook de sociale
aspecten begrepen worden.
Een rweede punt van rwijfel over deze theorieen is de uitermate vage
verwijzing naar een 'verleden' datniet nader wordt aangeduid. Nergens blijkt
wanneer, in welk stadium van de ontwikkeling van de menselijke soort, dat
mysterieuze verleden geplaatst moet worden. Dat geldt voor Robertson Smith,
Durkheim, Harrison, Frazer, Freud en Girard, en in mindere mate voor Burkert
en Nijk. Voor een groot gedeelte is de oorzaak daarvan natuurlijk het ontbreken
van de noodzakelijke paleoantropologische
kennis in de tijd van de betreffende
auteurs. Zij postuleren allen een soort 'oerhorde' die de rituelen 'uirvond' om
een probleem op te lossen. In hedendaags paleoantropologisch
perspectief is
dat onbevredigend. Robertson Smith veronderstelt, ondanks het feit dat hij niet
in de val wilde trappen van een westers-christelijke
vooringenomenheid
ten
aanzien van het wezen van de godsdienst, tach een geloof in goden voordat het
offerritueel zich ontwikkelde. Hoe men tot her geloof in goden kwam acht hij
niet te achterhalen in de mists of prehistoric time. Frazer ziet de mens van de
'oerhorde' vooral worstelen met verklaringen voor de gang van zaken in de
wereld, en Harrison veronderstelt
een overgangsritueel
aan de basis van aile
cultuur. Waarom en tuanneer de mens in goden is gaan geloven, de wereld als een
probleem ging zien of een overgangsritueel
nodig had, wordt niet verder
geevalueerd. Dat zijn vragen waaraan op dit moment niet meer voorbijgegaan
kan worden. Oat alles wil niet zeggen dat al deze onderzoekers
er helemaal
naast zaten, maar aileen dat hun massieve theorieen over de oorsprong en
functie van het ritueel niet in hun geheel de toets van de mod erne kritiek
kunnen doorstaan.
Een ander in het oog springend punt is de voortdurend
terugkerende
nadruk op de tripartiete structuur van rituelen. De tripartiete structuur lijkt
voortdurend opnieuw 'ontdekt' te worden in ailerlei menselijke handelingen. En
dat verbaast niet wanneer men zich realiseert dat de tripartiete structuur de
basisstructuur van alle handelen is. Het is de structuur van de handhaving van
de homeostase, d.w.z. de handhaving van de vitale lichaamsfuncties
op een
niveau dat binnen de grenzen van bepaalde parameters ligt. Ieder levend wezen,
van de eencellige tot en met de walvis, en dus ook de mens, verbruikt energie
om zichzelf in stand te houden, en ieder levend wezen neemt die energie op uit
zijn omgeving. Al wat leeft is in hetzelfde, altijd voortdurende,
proces
verwikkeld: (1) dreigende verstoring van de homeostase - (2) opname van
energie - (3) hers tel van de homeostase. Deze tripartiete handeling is de meest
basale en meest noodzakelijke van alle handelingen, en het is het oermodel van
aile handelingen. Aan ieder handelen gaat een noodzaak tot handelen, een
115
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'tekort' of eeo 'crisis' vooraf. Op het tekort voIgt de eigenlijke haodeliog die eeo
fracrie van eeo secoode of vele jareo kao duren, waarna het tekort, als de
haodeling succesvol is geweest, (voor enige tijd) is weggewerkt. De tripartiete
structuur is terug te vindeo op aile niveaus van het leveo, van de prirnitieve
activiteit van eeo bacterie tot eo met veranderingsprocessen
in sameoleviogeo.
Ook hier moet teoslotte weer geconcludeerd wordeo dat het hele discours
neigt naar een tautologie: vaststellen dat het ritueel eeo triparriete structuur
heeft is vaststelien dat het eeo haodeliog betreft. Dat wil wederom niet zeggen
dat ooderzoek naar de invulliog van de structuur niet relevant zou zijn.

Ritt/eel en ktlnst
Vanaf het oudste ooderzoek wordt het ritueel in verband gebracht met de
kuosten. Door Harrison vooral met de beeldende kunsten en het theater eo niet
met de muziek; door Staal juist in de eerste plaats met muziek; door Turner met
het theater; door velen met de literatuur.
Literatuur en ritueel werden in evolutionistische
zin met elkaar in verbaod
gebracht door de onderzoekers in de traditie van de Myth and Ritua! Theory. Men
dacht in aile literaruur, van de Griekse tragedies, via Shakespeare
en het
bijbelboek Jona tot en met kinderliedjes, de rituele oorsprong te herkennen.
Zoals gezegd ontbrak het bij deze speculaties meestal aan een degelijke
onderbouwing.
Walter Burkert heeft echter sterkere kaarten. In de eerste plaats omdat hij
zich baseert op het werk van een linguist, Vladimir Propp. Ten tweede omdat
hij langs een heel andere weg tot zijn conclusies komt. Hij constateert dat
my then de structuur van een handeling bezitten, en dat ze dus evenals riten
(waarvan hij her ontstaan in het dierenrijk ziet) op een handeliogspatroon
terug
te voeren zijn. Bij riten zowel als mytheo gaat het niet om een werkelijk
handeliogspatrooo
maar om een as if haodeliogspatroon.
Northrop
Frye legt het verband tussen de rite en de literatuur, net als
Burkert dat doet, via het ritme van de oarratieve strucruur, Maar hij ziet een
ander ritme, Het ritueel is de menselijk poging am in rapport te blijveo met de
ritmes van de oatuur en heeft daarom zelf een ritrnische structuur. Vaouit de
ritrnische structuur van de dagen en de seizoeoen, via de ritmische sttuctuur
van het ritueel, ootwikkelt de mens de ritmische structuur van het narratieve,
aldus Frye.
Sophia Morgan beschouwt
ritueleo en narratieve
literatuur
beide als
symbolische activiteiteo, verhalend, zich ontvouweod
buiten de werkelijkheid
van alledag io eeo ruimte van 'mogelijkheid' en make-believe.

116

EEN LADDER NAAR DE HE11EL

Jane Harrison gebruikt dezelfde term malee-belieue, en daarnaast mimesis, om
de overeenkomsten
russ en rirueel en kunst aan te geven. Harrison sluit muziek
uit omdat muziek niet 'irnitarief is. De beeldende kunst is het resultaat van een
pOglOg om de goden een tastbare gestalte te geven.
Frits Staal zier juist grate overeenkomsten
tussen rite en muziek, maar dan
vooral in structurele,
syntactische zin. Ook muziek is, net als het ritueel,
syntaxis zonder betekenis.
Het theater is in de visie van Harrison en haar coilega's een latere
ontwikkelingsvorm
van de rite. Victor Turner beschouwde het theater als een
aan de moderne samenleving aangepaste vorm van het social drama, en de
kunsten in het algemeen als de moderne ruimte voor de beleving van limina/ity.
Het verbindende
element tussen de kunsten en liminalfty is de 'aanvoegende
wijs' (subjunctivity) waarin beide gesteld zijn. Dat is de wijze van de wens, de
hypothese, de mogelijkheid, aldus Turner.
Bij de onderzoekers
in de traditie van de Performance Theory speelt de
overeenkomst tussen theater en ritueel ook een belangrijke ral, maar dan vooral
vanwege de overeenkomst in vorm.
Het lijkt vooral het element van make-belief, mimesis, as if, subjutlctivity, illusion
(Morgan, Harrison, Burkert, Turner, Myerhoff) dat de kunsten met rituelen
verbindt. Staal ziet een structurele overeenkomst tussen rite en muziek, en Frye
en Burkert tussen rite en literaire narratieve structuren.

Ritueel en taal
Ritueel en de taal zijn op een veelheid van niveaus met elkaar in verb and
gebracht. Het ritueel wordt gezien als een middel tot communicatie en als een
betekenissysteem
en een symboolsysteem,
dus als semantiek (Leach, Douglas,
Geertz, Tambiah, Morgan). Her wordt beschouwd als een systeem van binaire
opposities zoals de fonologie (Levi-Strauss), en als een systeem van recursieve
inbeddingen en transformaties
zoals de syntaxis van de taal (Mauss/Flubert,
Staal). En het wordt gezien als een performance in de zin van de performatieve
taaluiting (Tambiah).
Tambiah beschouwt het ritueel niet aileen als taalhandeling in de zin van
Austin, maar ook als iets dat een betekenis heeft in de zin van Peirce. Staal
heeft kritiek op beide aannames. De veranderstelling
dat het ritueellijkt op een
taalhandeling is triviaal, aldus Staal. Het ritueel is uit zichzelf al een handeling,
en het lijkt onwaarschijnlijk
dat een handeling zijn handelingskracht
ontleent
aan de taal. Wanneer de taal performatief kan zijn, dan kan zij dat zijn daokzij
haar wortels in een handeling (het ritueel); de taal kan performatief zijn zoals
een ritueel dat is, en nier andersom, aldus Staal. Wat betreft het rirueel als een
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betekenissysteern
is Staal nog veel radicaler. Rituelen hebben geen betekenis.
Daarin verschiJlen ze juist van de taal: de semantiek ontbreekt. Staal lijkt in
beide gevallen een punt te hebben. Durkheim en Van Gennep concludeerden
beide vanuit hun onderzoek al dat rituelen kennelijk geen vaste betekenis
hebben, maar hun betekenis ontlenen aan de context. Een en dezelfde rituele
vorm wordt gebruikt in verschillende
contexten en heeft dan verschiJlende
betekenissen. Durkheim schrijft aan het eind van de Formes Elementaires :
1.1.11. Hubert et Mauss ant deja signale une ambiguite fonctionnelle
du meme genre
dans Ie cas du sacrifice et, plus specialernenr, du sacrifice hindou. lis ant rnontre
comment le sacrifice communiel, le sacrifice expiatoire, le sacrifice-vceu, Ie sacrificecontrat, n'etaient que de simples variantes d'un seul et rnerne mecanisme. Nous
voyons rnaintenant gue Ie fait est beaucoup plus primitif et qu'il n'est nullement
limite a l'institution sacrificielle. Il n'existe peut-etre pas de rite gill ne presente une
semblable indetermination.
La messe sert aux manages comme aux enterrements;
elle rachete les fautes des mortes, elle assure aux vivants les faveurs de la divinite,
etc. [... J Cette ambiguitc dernontre gue la fonction reelle d'une rite consiste, non
dans les effets particuliers et de finis qu'il parait viser et par lesquels on Ie caracterise
d'ordinaire,
mais d'une action generale qui, tout en restanr toujours et partout
semblable a elle-merne, est cependant susceptible de prendre des formes differentes
suivant les circonstances=',

Tambiah verwijst expliciet naar Peirce en zijn werk. Peirce (1839-1914) was
een tijdgenoot van De Saussure en de grondlegger van de serniotiek, een
benadering van de taal als een systeern van tekens en symbol en. Alle referenties
aan het ritueel als een 'symboolhandeling'
refereren in feite aan dit gebied van
de taalwetenschap.
Over het algemeen lijkt de aanname dat rituelen een
betekenis hebben impliciet aanwezig bij onderzoekers. Veel minder dan in het
geval van fonologie, syntaxis en performance wordt bij de semantische aspecten
van het ritueel verwezen naar de relevante onderzoekers op het gebied van de
taalwetenschap. Ook dat is misschien het gevolg van het feit dat de westerse
onderzoeker het christelijk ritueel, en wel het christelijk ritueel zoals het door
theologen wordt geinterpreteerd,
impliciet als het model van aile rituelen
beschouwt. Binnen het christendom, evenals binnen waarschijnlijk verreweg de
meeste andere religieuze tradities, wordt het ritueel overgeleverd inclusief een
'betekenis', Wat onderzoekers argwanend zou moeten maken is het feit dat de
'betekenis' van een ritueel heel gemakkelijk veranderd kan worden. Rituelen
blijken ook niet geschikt om recbtstreees inhoudelijke
aspecten
van een
geloofssysteem
over te brengen. Oat de verschillende
deelnemers aan een
ritueel niet dezelfde interpretaties
van dat ritueel hanteren is veelvuldig door
onderzoekers gesignaleerd. Catherine Bell schrijft:
153 DCRKHEIM,

E: Les Formes

ElimFntaires 551-552.
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Converse found that even poorly educated adherents of different creeds, people
who had little in the way of a coherent belief system and no grasp of theological
conceptions, still tended to have a 'fairly accurate knowledge of concrete matters of
ritual and mundane taboos'I>'. [... J These studies give evidence for the ambiguity
and instability of beliefs and symbols as well as the inability of ritual to control by
virtue of any consensus based on shared beliefs. They also suggest that ritualized
activities specifically do not promote belief or conviction. On the contrary, ritualized
practices afford a great diversity of interpretation
in exchange for little more than
consent to the form of the activitics v>.

Het betekenisaspect van rituelen blijkt dus niet zonder problemen te zijn.
Roy Rappaport heeft een heel eigen versie van de relatie tussen taal en
ritueel ontwikkeld. De taal is in de ogen van Rappaport de verworvenheid bij
uitstek waardoor de mens zich onderscheidt van het dier. De taal maakt de
mens vrij van aile beperkingen waaraan dieren onderworpen zijn. Om die red en
zal echter de taal de mens ook noodlottig worden als er geen grenzen aan
gesteld worden, en die grenzen worden gesteld door middel van het ritueel. Het
ritueel is in staat om 'heiligheid' te produceren, met name het 'heilige Woord',
dat grenzen stelt en de vrijheid die de taal geeft binnen de perken houdt. Het
ritueel kan de mensheid redden van de ecologische catastrofe die de taal
aanricht, aldus Rappaport.

Ritueel en lichaam
Verschillende auteurs beschouwen het menselijk lichaam als een belangrijke
factor in het rituele proces. Zoals al opgemerkt voert Durkheim zijns ondanks
een lichamelijk proces Cif[ef7Jescence) in, in zijn geheel op het sociale gerichte
argumentatie. Levi-Strauss beschouwt niet zozeer de lichamelijke processen als
wel de menselijke geest als het structurerende element. De basisstructuur die de
menselijke geest oplegt aan het menselijk denken en handelen is die van de
binaire opposiries. Wat voor Levi-Strauss de binaire opposities zijn, is voor
Staal de syntaxis. Beiden laten zich niet expliciet uit over de rol van het lichaam,
maar nemen wei impliciet aangeboren, geevolueerde kenmerken als vertrekpunt
voor hun theorieen. Ook Burkert en Versnel hanteren een dergelijk aangeboren
structurerend principe, maar zij zien de structuur van de actie als vormgevend
beginsel.

354
355

BELL, C: Ritual Theory, Ritual Practice185.
idem 186
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Barbara
Myerhoff
beschouwt
beweging
als noodzakelijk:
beweging
'overtuigt' het lichaam; gedrag gaat vooraf aan emoties bij de deelnemers, aldus
Myerhoff.
Victor Turner was een van de eersten die het menselijk lichaam expliciet een
plaats
gaf. Hij beschouwt
het vooral
als de oorsprong
van de
classificatiesystemen.
Ieder ritueel is in de visie van Turner bipolair: het heeft
zowel een sensorisch als een ideologisch zwaartepuot. Door de lichamelijkheid
van het ritueel wordt de ideologie letterlijk 'belichaamd',
onderdeel van de
lichamelijke processen.
Mary Douglas verwoordt dat zelfde proces in termen van de 'controle' die
de maatschappij uitoefent over het individu,
Het concept van Victor Turner en Mary Douglas komt in de buurt van wat
Catherine Bell een ritualized bocjy noemt. Het geritualiseerde
lichaam, dat wil
zeggen: het lichaam dar zich door rniddel van bepaalde acties onbewust
bepaalde ideeen heeft eigen gemaakt, ervaart de gegeven wereld als een
vanzelfsprekende,
natuurlijke en zinvoile orde. Het geheel is een circulair
proces: geritualiseerde lichamen produceren voortdurend nieuwe geritualiseerde
lichamen.
Ronald Grimes' ideeen over de rol van het lichaam lijken dezelfde strekking
te hebben: lichamen zijn gelncultureerd
en culturen zijn belichaamd. Grimes
vergelijkt bovendien de werking van symbolen met die van geuren: geuren zijn
moeilijk te omschrijvent= maar ze zijn buitengewoon
krachtig in het oproepen
van herinneringen
en gevoelens. Daarom kunnen rituelen aileen bestudeerd
worden door ze uit te voeren, zegt Grimes, in navolging van Turner.
Clifford Geertz rept niet over de rol van het lichaam, maar hij lijkt het wel
over
hetzelfde
proces
te hebben:
omdat
de mens
de genetische
gedeterrnineerdheid
van het dier mist, moet culturele determinatie die plaats
innemen. Zoals gezegd formuleerde Arnold Gehlen dit op soortgelijke wijze.

Tenslotte
Uit bijna aile onderzoeken blijkt dat het ritueel voorafgaat aan de reflectie.
De handeling op zich heeft geen betekenis, aileen effect, en kan pas in tweede
instantie door de reflectie met een betekenis bekleed worden. Voor Nijk is dat
al secularisatie. Waarschijnlijk onderschat Nijk hier de kracht van het woord.
Onmiskenbaar kunnen ook woorden de ervaring van 'dit is het' teweegbrengen.
Het is het bestaansrecht van de literatuur. En ook beelden en muziek hebben
,5(, Dat heeft zijn oorzaak in de anatorrue.
Zie: C.\RL~()", N. R., W. BCSKIST & G. N. l\L'\RT1N:
Ps}Cbology. The SCience of Bebal'iollr (Harlow 2000 11997]) 168-173; K.\L\T, J. W.: Biological Psychology
(New York 1998) 204-208.
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dat vermogen. Niet voor niets zien zoveel ritenonderzoekers
een verband
tussen rituelen en de kunsten. Er zijn meer mogelijkheden om op 'de laatste
werkelijkheid' te stuiten dan aileen via de concrete handeling.
Samenvattend
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

kan nu het volgende 'rituele model' worden opgesteld:

Het ritueel vindt zijn oorsprong in een 'hiaat' die ontstaat door het
menselijk bewustzijn=? en zich manifesteert als een 'ongearticuleerd
besef van-te-moeten-handelen-en-fliet-te-weten-hoe'.
Experimenterend wordt echter een actieprogramma gevonden, gevolgd
door een besef: 'dit is het'. De mens is gestuit op een 'laatste
werkelijkheid'.
Dit actieprogramma wordt herhaald wanneer het 'hiaat' weer ervaren
wordt. Het lichaam wordt 'geritualiseerd', het actieprogramma wordt
de gestandaardiseerde
reactie op de ervaring van het 'hiaat'. Er is
sprake van een emerging ritual. De 'geritualiseerde lichamen' geven het
actieprogramma door aan anderen in de samenleving, en produceren
aldus nieuwe 'geritualiseerde lichamen', die zelf het 'hiaat' nooit aan
den lijve hebben ondervonden. Het 'hiaat' is blijvend gesloten en het
hele actieprogramma wordt 'cultuur' of 'religie'.
Het actieprogramma dat is geritualiseerd had en heeft ook een nietrituele functie. In de geritualiseerde context wordt het voltrokken as if
Daarin ligt een belangrijk raakpunt tussen ritueel, kunst en sport.
Verschillende van deze elementaire rituele actieprogramma's h.'U1111en
worden samengevoegd tot grotere gehelen, die 'rituelen' worden
genoemd. Deze samenvoegingen lijken de syntactische regels te volgen
waaraan ook de taal gehoorzaamt.
Wanneer een corpus rituelen wordt aangevuld met een corpus reflectie
in de vorm van een mythologie of een theologie, wordt gesproken van
een wereldbeeld. Pas op dat moment wordt het prelinguistische
stadium verlaten. De 'betekenis' van het ritueel zelf blijft echter
contingent en veranderlijk: het krijgt geen eigen semantiek.
Wanneer een wereldbeeld niet meer voldoet en de culturele productie
van geritualiseerde lichamen stokt, openen zich nieuwe 'hiaten' en
begint het hele proces opnieuw.

Her woord 'bewustzijn' wordt hier gebnukt a1s een echo van de formulering van Nijk. De
term zal hier verder zo veel mogelijk worden vermeden, omdat hij aan het begin van de
eenentwintigste eeuw niet meer gebruikt kan worden zonder nader in re gaan op de problemen
die her concept 'bewusrzijn' aankleven, en aandacht te besteden aan het corpus onderzoek dac
inrniddcls is gewijd aan het fenomeen 'bewustzijn'.
C

35
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Van het rituele proces zou dus de volgende grafische voorstelling358 gemaakt
kunnen worden:

wereldbeschouwing
3

2

enten riruele elementen

Het ritueel blijkt onderverdeeld te kunnen worden in drie globale 'zones',
die drie verschillende wetenschappelijke perspectieven vertegenwoordigen:
(1)
'het microscopisch perspectief', (2) 'her perspectief van het blote oog', en (3)
'het helikopterperspectief'.
In die drie 'zones' worden rituelen onderzocht op
drie verschillende niveaus van complexiteit: (1) rituele elementen, (2) rituelen en
(3) wereldbeschouwing. Rituele elementen zijn 'gewone' handelingen, die in dit
geval niet hun 'gewone' functie vervullen, maar een andere funetie hebben
gekregen. Zij zijn de handelingen die al experimenterend worden gevonden ('dit
is het') wanneer zich een gevoel van onbehagen voordoet waarvoor geen
'natuurlijke' reactie voorhanden is. Rituelen zijn aaneenschakelingen van rituele
elementen tot een min of meer vastliggend patroon. Dat patroon
is
waarschijnlijk voor een deel cultureel bepaald. De wereldbeschouwing
wordt
gevormd door een samenspel van rituelen en de reflectie daarop. Dit geheel
biedt de mens een model van de werkelijkheid, een wereldbeeld aan de hand
waarvan hij zijn lev en kan vormgeven en er zin aan kan verlenen. Nog meer
dan een enkel ritueel is het wereldbeeld verbonden met cultuur.
Het overgrote deel van het ritenonderzoek wordt verricht op het snijvlak
van ritueel en wereldbeschouwing,
en in de meeste gevallen is die
wereldbeschouwing een religie.
Dit 'riruele canvas' zal dienen als de drager van de rest van het onderzoek
naar de plaats van de pelgrimage in het christendom. In het onderstaande
Deze grafische voorstelling
onderzoek.

358

IS

slechts bedoeld als heuristisch instrument ten behoeve van dit
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onderzoek worden de drie 'zones' als voIgt ingevuld: zone 3: de christelijke
wereldbeschouwing;
zone 2: de pelgrimage als universeel ritueel; zone 1:
Oangdurig) lopen359.

christendom
3

2

pc lgri mage

lopen

Dit onderzoek is begonnen in zone 2. In 1995, 1996, 1998 en 1999 is
participerend
onderzoek
verricht
in drie christelijke
bedevaartplaatsen:
Kevelaer, Lourdes en Medjugorje. Dit participerende onderzoek is vastgelegd in
een thick description van ongeveer tienduizend foto's360. Het maakt echter met
expliciet deel uit van het onderstaande. Zone 2 zal hier dus leeg blijven361. Het
onderstaande onderzoek beweegt zich uitsluitend in de zones 3 (hoofdstukken
II-IV) en 1 (hoofdstuk V) en beperkt zich tot literaruuronderzoek.
De vooriopige conclusie van elit hoofdstuk in het kader van elit onderzoek
kan zijn dat de lichamelijke processen een met te verwaarlozen rol spelen in het
ritueel. De eerste aanzetten tot een wereldbeeld en tot een religie liggen in de
rituele elementen:
gewone handelingen
die een ervaring van 'dit is het'
bewerkstelligen, een gevoel van Iichamelijk en psychisch welbevinden. Wanneer
deze handelingen kunnen worden opgespoord, kan religie in wording worden
opgespoord.
Omdat deze handelingen
over het algemeen met beschouwd
worden als een onderdeel van het rituele proces en zeker met als een onderdeel
van de liturgie, maar gezien worden als elementen van sectoren elie in deze tijd
Zie: 1nleicling
Dat materiaal is gebruikt voor rwee afsrudeerscripties.
,61
Oat betekent ook dar een groot deel van de sociaalwetenschappelijke
pelgrimages hier nier expliciet aan de orde zal komen.

359

361J

123

literatuur over

HEILGE KRACHT WORDT DOOR BEWEGING

LOSGEMAAKT

Diets meer met religie of ritueel te maken hebben - zoals sport - wordt er door
ritenonderzoekers en liturgiewetenschappers
nauwelijks aandacht aan besteed.
In het licht van het bovenstaande lijkt dat onterecht.
Het inzicht dat het rirueel met zonder meer het resultaat is van het dogma kan
hiermee direct in verb and worden gebracht: het is niet zo dat mensen pas iets
gaan 'doen' nadat ze eerst 'bedacht' hebben wat ze zuilen gaan 'doen'. Bij het
onderzoek naar rituelen komen verreweg de meeste onderzoekers tot de
conclusie dat het waarschijnlijk andersom is: de mens 'doet' iets op intuitieve
wijze en gaat daar vervolgens op reflecteren. Het 'doen' geefr de vorm aan het
'denken'.
V oor de theologie is her primaat van de handeling een belangrijk gegeven.
Het betekent dat de liturgie niet (aileen) het product van theologische reflectie
is, maar, omgekeerd, theologische reflectie ook een product van het rituele
handelen (moet zijn).
In de hoofdstukken
II, III en IV zal eerst het gebied van de
'wereldbeschouwing'
verder worden uitgediept. Hiervoor zuilen een aantal
lange historische lijnen worden getrokken met als doel een beter zicht te krijgen
op de processen die hebben gevoerd tot een theologische marginalisering van
de christelijke pelgrimage. Om te beginnen zal in hoofdstuk II een kort
historisch overzicht worden gegeven van de pelgrimage in het christendom.
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II

BIDDEN MET DE VOETEN
DE PELGRI:-'L\GE L'J HET CHRlSTENDml

It is this transmutation o/the pilgn"'Jage traditions that 1callpersistent peregrination.
Pilgrimage is a practice defined by its structure - thejOtlrn~y to the sacredplace - and not I?y
the content symbols, meaning, rituals, and so on, that fillr in the structure. PilgniJ/ages tend
to persist through mltlJral change because tlJestructure can continue to exist while
accommodating new, eren radical!J different arltura] contents',

II.I INLEIDING

J a, iueet je, ik leff op mijn reizen naar Mecjptgode. Als ik maar eenpaar keer per jaar
bier kan '(ljn, dan hou ik het ue! vol. Mana is hier eeht aamve:jg, dat vo&lik aan alles.
Daarom ben ik ook zo bang dat de verschijningenopbouden. Waar moet ik dan naar toe?'
Aldus een Nederlandse

vrouw in Medjugorje.

'It is the confiuenceof innumerable indilJiduallvoes and hopes: manifold u/oesengendered
ry the most various of circumstances; incalculable hopes that the religion's pamdipt,s and
symbols will restore order and meaning to a sad and senseless state of personal and
interpersonal ciffairs - andfrom these hopes derives the pilgrim's proverbial happiness'. Aldus
Victor en Edith Turner-,
De pelgrirnages die de vroege christenen
ondernarnen
waren niet een
volle dig nieuw verschijnsel>. Men was met het fenorneen bekend, zowel vanuit
de joodse traditie als vanuit de Griekse en Romeinse culruur. Het Nederlandse
woord pelgrirn starnt van het Latijnse woord peregrinus, letterlijk vertaald:
iernand die (ronddoolt)
over de akkers, iernand die over land reist, een
vreerndeling. Pas in de laatantieke tijd onderging het woord peregnl1u.r een
betekenisvernauwing
en werd het uitsluitend nog gebruikt voor lieden die met

I "'[ORII IS, A: Persistent peregrination: from sun dance to catholic pilgrimage among Canadian
prairie Indians, in: A. J\10Rl;\IS: Sacred [ourneys. Tbe Anthropology of Pilgrimage (= Contributions ro
the Study of Anthropology 1) (\Vesrporr 1992) 102.
1 TCRNER, V. & E. TCfu"'ER: Image and Pilgrimage in C/Jf7StiCItl Cu/tllre. Anthropological Perspeaiies
(Oxford 1978) 14.
3 Zie voor een overzichr van pelgrimages in nier-christelijke godsdicnsten:
CHf:.I.I:-.il,
J. & H.
BR.\NTHO~!ME: Histoire despi/erinages.
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een religieus doel onderweg warerr'. Zo is het ook opgenomen in het raalgebruik van het vroege christendom>,
De pelgrimage is altijd inzet geweest in de strijd om de vraag wat authentiek
christendom is en wie daarvan de vertegenwooreliger
mag heten. Christenen
verschilden
wat dat betreft
vanaf
het begin van merung,
en die
meningsverschillen
betroffen nog talloze andere zaken dan de pelgrimage. De
bezwaren elie door de eeuwen zijn ingebracht tegen de pelgrimage zijn eigenlijk
al in de vierde eeuw door Gregorius
van Nyssa samengevat:6: God is
alomtegenwoorelig;
de Geest waait waarheen zij wil; het deelhebben aan de
genade is afhankelijk van het geloof en niet van de plaats waar de gelovige zich
bevindt; de reis is vol gevaren, vooral elie am tot zonde te vervallen. Al elie
bezwaren hebben niet kunnen verhinderen
dat christenen door de eeuwen
massaal pelgrimeerden.
De houeling van de rooms-katholieke
kerkelijke
hierarchic is daarbij door de eeuwen sterk aan verandering onderhevig geweest.
In de protestantse traelities gold pelgrimeren algemeen als onchristelijk.
Tn hoofdstuk III zal de strijd rand de authenticiteit van de pelgrimage in het
christendom in een theologische context worden besproken. In elit hoofdstuk
zal eerst de geschiedenis van de pelgrimage in her christendom
aan de orde
komen.

II.2 EPlDAUROS

E

EFEZE

Het nu nog meest bekende heiligdom van de Griekse oudheid is zonder
twijfel het heiligdom van Apollo in Delphi. Maar dat van Apollo's zoon
Asclepios in Epidaurus werd minstens zo druk bezocht. Deze bedevaartplaats
was vanaf de zesde eeuw voor Christus tot halverwege de vierde eeuw na
Christus in bedrijf. Door de geschriften van Pausanias (ca. 110-ca. 180) is veel

K01T1NG, B.: Peregnnatio rfligiosa. WaflfahrlCII in der .Antiee Iwd das Pilgen/lcscn ill der alien Kirdie (=
Forschungen zur Volkskunde 33-35) (Munster etc. 1950) 7-11.
5 De Ncderlandse termen 'pelgrimage' en 'bcdcvaart' en de Duirse termen Piigeifabrt en lV'allfahrt
hebben aanleiding gege\'eo rot vee! discussie m.b.t. hun exacre betekenis. Her onderscheid blijft
echrer moeilijk en omsrreden en hier zal zo vee! mogelijk de term 'pelgrimagc' worden gcbruikt,
maar voor het overige worden beide begrippen gehanrcerd als synoniemen. Datzelfde geldt voor
'heiligdom' en 'bedevaarrplaars'. Een derde problematische term is 'processie'. Oat kan zijn (1)
een pelgrimagc, (2) cenlirurgische tochr rondom ecn heiligdom als onderdccl van een pelgrimage
of (3) een lirurgischc rochr io de cigeo woonplaars. Hier zal de term vooral worden gebruikt in de
zin van 'lirurgische rocht', maar soms vallen 'lirurgische rocht' eo 'pelgrimage' onvermijdclijk
samen. Zie voor een overzicht van aile problernen aangaande terminologie: M.\RCRY, P.].: Opzct
cn werkwijze BiN-project, in: P.J. M.\RGRY & C. M. A. C.\SPERS (red.): Bedeuaartplaatsen in
Nederland. Deel 1.'Noord- en Midden-Neder/and (Amsterdam 1997) 12~24.
6 Zie: U.S
4
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over dit heiligdom bekend. In zijn Beschrijving van Griekenland bericht hij
uitgebreid over de geografie en de inrichting van het heiligdorn".
In Epidauros
kwamen de pelgrims vooral om van hun ziekten en
oorlogsverwondingen genezen te worden of om een kinderwens in vervulling te
zien gaan. Na een voorbereidingsperiode
waarin men vastte en offers bracht,
begaven de pelgrims zich naar een speciale ruimte in de tempel om daar de
nacht door te brengen: de rite van de incubatio. Men hoopte dan in een droom
door Asclepios geopenbaard te krijgen hoe te handelen om genezing te vinden.
Soms duurde dat weken of maanden, zodat Epidauros ook wel iets van een
kuuroord had.
De priesters verrichtten in het heiligdom een vaste lirurgie ter ere van de
godheid en namen de offergaven in ontvangst. Ter gelegenheid van de grote
fees ten werden er processies gehouden. Wie genezen werd schonk aan het
heiligdom votiefgaven - bijvoorbeeld het genezen lichaamsdeel in zilver of goud
- en een geldbedrag. De leiding van het heiligdom liet de genezingsberichten en
een opsomming van de votiefgaven op sreles zetten, zodat iedereen er kennis
van kon nemen. Uir de grote hoeveelheden kostbare votiefgaven valt op te
maken dat het heiligdom veel pelgrims uit de rijke bevolkingsgroepen
trok''.
Aristophanes (445-387) beschouwde al in de vierde eeuw voor Christus de
praktijken in Epidauros als het bedrog van inhalige priesters, die 'blind en'
genezen die 'beter zijn in het stelen dan zienden".
In Efese was het heiligdom van de godin Artemis, op deze plaats een
verbinding tussen de Griekse godin van de jacht en de in het gehele Midden
Oosten voorkomende godin van de vruchtbaarheid, de Grote Moeder. Ook
deze cultus heeft zeker duizend jaar bestaan en yond in de bloeitijd plaats in
een tempel die vanwege zijn omvang en schoonheid tot een van de zeven
wereldwonderen
werd gerekend. Deze cultus, waarvoor een grote schare
priesters en andere tempeldienaren aanwezig was, bestond vooral uit de verering van het uit donker hout vervaardigde beeld van de godin dat niet
aangeraakt mocht worden. Ook hier waren vele en kostbare votiefgaven te zien,
waaronder sieraden voor her beeld van de godin; ook hier bezoekers uit alle
windstreken; ook hier processies (waarin het beeld van de godin werd meegevoerd). Wat de aanwezigheid van zo'n heiligdom ook toen al betekende voor de
economie van een stad blijkt uit Handelingen 19, waarin wordt beschreven hoe
de zilversmeden van Efese zich bedreigd voelen door de prediking van Paulus
P.'-L!S.\NIAS: Book II: Corinth, .in: Description of Greece.
H. S.Jones. (= The Loeb Classical Library 93) (London
8 KOTTlNG, B.: Peregrinatio re/igiosa 15-32.
9 ARISTOPH.INE..'i: Wealth. Edited
with translation
and
The comedies of Aristophanes
11) (Warm.inster 2001)
7
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omdat zij in hun levensonderhoud
voorzien met het vervaardigen van zilveren
miniaturen van de tempe! van Artemis. Waarschijnlijk werden die miniaturen
als devotionalia
door de pe!grims mee naar huis genomen.
Naast deze
tempeltjes waren oak de amuletten met de 'geheirne woorden' uir Efeze zeer
gewilde souvenirs!",

II.3 ISRAEL
De tele hei/igdotJ1!11en
Voor het yolk van Israel lijkt op het eerste gezicht aileen de pelgrimage naar
Jeruzalem aan de orde te zijn geweest, omdat het Oude Testament
daar
verreweg de meesre (positieve) aandacht aan besteedt, De psalmen 120-134, die
aile het opschrift Em pelgtimslied dragen, hebben aileen de pe!grimage naar
J eruzalem als onderwerp.
Bij zorgvuldige lezing, en rekening houdend met her feit dat de laatste redactie
van de oudste bijbelboeken pas in of na de ballingschap heeft plaatsgevonden,
blijkt er echter van nag vee! meer bedevaartplaatsen
sprake te zijn in het Oude
Testament, zozeer zelfs dat Jean Chelini kan schrijven: [... 1 on pettt dire qtte fa

Bible est, d'une certainefaion, nee des peJerinagesll.
Waarschijnlijk
had aanvankelijk
iedere stam een of meerdere
eigen
heiligdommen
tot zijn beschikking. Dat waren de centra van het religieuze
leven, daar waren de altaren waar de voorgeschreven
offers gebracht konden
worden. Zo had de stam Benjamin een heiligdom in Gilgal. De starn Efraim
had er drie: Sichem, Silo en Bethel. Oak bevonden
zich be!angrijke
heiligdommen
in Dan, Berseba, Hebron en de Sinai. Deze heiligdommen
werden door aile mannen van de betreffende starn bezocht ter gelegenheid van
drie grate fees ten: 'her feest van het Ongedesemde
brood', 'het Oogstfeesr' en
'het Inzamelingsfeest'.
Driemaal per jaar moeten jullie ter ere "an mij feesrvieren. In de maand abib, de
maand waarin jullie uit Egypte weggetrokken zijn, rnoet je op de daarvoor
vastgestelde dagen her feest van het Ongedesemde brood vieren. Eet dan zeven
dagen lang ongedesemd brood, zoals ik je heb opgedragen. Niemand mag dan met
lege handen voor mij verschijnen, Verder moeten [ullie het Oogstfeest vieren, het
feest van de eerste opbrengst van war je op de akker gezaaid hebt, en tot slot,
wanneer aan her eiod van het jaar de hele oogst is binnengehaald, het

\11

KOTIIi\(;,

\\ C1-IEI.I'-Jlj.

R.: Pereglinatio religioJeJ 32-57,
& H. BIL\:'JTH()~I\lr:: Les

c/JflllilH

de Dim 24,
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Inzamelingsfeest. Driemaal per jaar dus moeten aile rnannen voor de Machtige, de
HEER, vcrschijncri'".
Alledrie de pelgrimsfeesten waren oorspronkelijk fees ten van de landbouw:
van de gersteoogst in het voorjaar, de tarweoogst in de zomer, en de wijnoogst
in het najaar. De mythologie
van de fees ten veranderde
later. De
oorspronkelijke
landbouwfeesten
veranderden
in feesten die de religieuze
geschiedenis van Israel herdenken. Het feest in her voorjaar gedenkt de uittocht
uit Egypte, het tweede feest herdenkt de gave van de Wet, en het feest in het
najaar herdenkt het verblijf in de woestijn.
Tijdens deze pelgrimages werden niet aileen de religieuze verplichtingen
vervuld, maar was er ook plaats voor econornische, politieke en sociale activiteiten en - vooral tijdens het wijnfeest in het najaar - voor ontspanning!'.
Veel van de heiligdommen
waren
van oorsprong
Kanaanirische
cultusplaatsen die door verhalen en legenden met de geschiedenis en de godsdienst van Israel werden verbonden. De aartsvaderverhalen
in Genesis 20-35
kunnen worden beschouwd
als de cultus-legenden
van een aantal van de
genoemde heiligdommen's.
Op hun beurt hebben die aartsvaderverhalen
weer
vele kenmerken van een pelgrimagel5. Ernst Henau schrijft:
Natuurlijk is het bedevaartsitinerarium
[... J een geliefd middel van de
geschiedschrijvers am heterogene tradities kunstmatig met elkaar te verbinden [... J
dan is dit slechts denkbaar en magelijk, wanneer de bedevaart als zodanig in de tijd
van de Pentateuchbronnen een haag aanzien genaot [... J16
Ook in de vestigingslegenden
spelen de heiligdommen een rol. Sichem is in
Jozua 24 de plaats van de 'Verbondsvernieuwing'
en Silo was het onderkomen
van 'de Ark van het Verbond'. Waarschijnlijk waren er ook nog andere bedevaartplaatsen in Israel, zoals de graven van de wonderenverrichtende
profeten
Elia en Elisa en andere heiligen. Ook waren er heiligdommen
voor
voorouderculten 17.
Een bijzonder bedevaartverhaal
staat aan het begin van I Samuel, Daar
wordt verhaald van een man uit Efrairn, die elk jaar met zijn twee vrouwen
(kennelijk gingen toch niet aileen de mannen) naar Silo ging om daar te offeren.

Ex. 23,14-17.
M. S.: The Ptlgrimage Pattern in Exodus 55 en 60.
14 CHEIJNlj. & H. BR.,\NTHOMME: Les chemins de Diet/28.
15 S~rrTH, M. S.: The Pilgn-mage Pattern in Exodus 138-141.
16 HEN_\U, E.: Bedevaart als vorm van voLksreligiositeit. Een historisch-theologische
benadering,
in: 1\1. \'.\, UDEN, J. PIEPER & E. I-IEN'-\U (red.): Bij geloof. Over bedeuaarten en andere lIitingen van
l'Olksreligiosifeil (= TP-Katernen 11) (I-lilversum 1991) 9.
1- S~llTH, M, S.: Tbe Pilgrimage Pattern in Exodus 53.
11
13
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Een van de twee vrouwen, Hanna, is onvruchtbaar. Tijdens het verblijf in Silo
gaat zij aileen naar de tempel om te bidden om een kind. Wanneer er een
jongetje (Samuel) wordt geboren, brengt zij dit kind samen met een dritjarige
stier, een efa meel en een zak wijnl8, zoals ze had beloofd, naar de tempel. Tijdens
deze in principe collectieve pelgrimages, met als doel het vervullen van de
religieuze verplichtingen,
was er kennelijk toch ook plaats voor persoonlijke
l9
intenties en dankzeggingen .
Onder het bewind van koning David werd Jeruzalem het centrum van het
nieuwe koninkrijk waarin de stammen verenigd waren. Ook deze stad (die voor
de verovering door de Israelieren al een heiligdom voor 'De Allerhoogste God'
bezat) moest in de godsdienst van Israel een plaats krijgen. David verplaatste
daartoe de Ark naar J eruzalem, en zijn zoon Salomo bouwde een tempel om die
een waardig onderkomen te geven. De tempe! in Jeruzalem werd het centrale
heiligdom van de staat Israel, maar verving in eerste instantie nog niet de lokale
heiligdommen-".
Na de breuk tussen het no orden en het zuiden van de staat werden de
culrusplaatsen
van Bethel en Dan door koning Jerobeam
tot nationale
heiligdommen van het Noordrijk uitgeroepen-'.

Het ene heiligdom
Dan beginnen echter de profeten hun bezwaren tegen de cultusplaatsen te
uiten, en juist die bezwaren vormen nu een belangrijke aanwijzing voor het
bestaan en het belang ervan. Amos roept uit: Kom naar Betel en zondig er maar,
kom naar Giigal en zondig daar nog mee1~2, en verder: Dit zegt de HEER tegen Israel:

Zoek mi! en leej! Ga niet naar Bete~ kom niet in Giiga~ trek niet naar Berseba; Giigal gaat
in ballingschap en Betel wordt een plaats van onheij23. [... J Ik heb een cifkeer van jul/ie
feesten, ik wi;s ze af, Jlillie samenkomsten verdraag ik niet. Ik schep geen behagen in de
brand- engraanoffers diejullie mi} brengen; de t1etgemestebee.rtenvanjullie vredeofferskeur ik
geen blik waardig24.[... J Zi; die Z}Verenbi;'de zonde van Samaria, bij degod van Dan en de
peigrimstocht naar Berseba, if} '{!Illenval/en en niet meer opstaan25, Dat is een heel ander
geluid dan dat van Exodus 23. De profeten
18

r Sam.

J. & H. BR,I.NTHOMME: US

Exodus 59,
zo CHELINI

J. & H. BR.\NTHO~[~[E:

21

idem 35

21

Am.
Am.
Am.
Am.

24
25

een streng monotheisrne,

1,24

19CHELINI

2.1

bepleitten

chemins de Dies 31-32; SMITH, M. S.: The Pilgrimage Pattern ill

Les chemins de Dies 32-35.

4,4

5,4·5
5,21·22
8,14
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verwijdering van alle Kanaanitische
elementen en een meer ethisch ingevulde
godsdienst. Dit profetisch reveil resulteerde in een corpus literatuur over de
houding waarmee de ware gelovige het heiligdom van JHWH diende te
naderen. Niet die van de rituele voorschriften
- reinheid, vasten, seksuele
onthouding, offeren - maar die van de ethische voorschriften van de decaloog,
samengevat in het woord 'gerechtigheid'. Vele teksten bij de profeten en in de
psalmen getuigen van deze - gewenste - verandering in de benadering van de
heiligdommen. Psalm 15 begint met: Heer, wie mag gast :din in uw tent? Wie mag

wonen op uw heiligeberg?Wie de volmaakte weggaat en doet wat goed is [... J.
Onder
invloed van de profetische
beweging,
en ook uit politieke
overwegingen, deed koning Josias in 621 v. Chr. een succesvolle poging de
cultus geheel in Jeruzalem te concentreren.
De andere heiligdommen
werden
verwoest en taboe verklaard. De pelgrirnsfeesten mochten voortaan alleen nog
in Jeruzalem gevierd worden, de offers alleen nog daar gebracht worden. Aan
de eis om driemaal per jaar ter gelegenheid van de fees ten voor het aangezicht
van de Heer te verschijnen werd toegevoegd: op de plaats die hij zal kiezen26:
Jeruzalem dus. Jeruzalem wordt en blijft het enige officiele heiligdom en doel
van alle pelgrimages van het volk Israel, ook wanneer het na de ballingschap
over het gehele Midden Oosten is verspreid. N u komen de psalmen 120-134 in
beeld'".

II.4 HET NIEUWE TESTAMENT
Aan het eind van zijn boek The Pilgrimage Pattern in Exodus schrijft
Smith over de pelgrirnages van Israel:

Mark

These would serve as the definitive and defining foundational moments in the religious imagination of ancient Israel and the Jewish people, and in their Christian
transformations for the Church as welJ.28
Ook in het Nieuwe Testament is sprake van concrete pelgrimages. Het
evangelie van Lucas meldt: Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar
Jeruzalem. En vanaf zijn twaalfde reisde Jezus kennelijk met zijn ouders mee-",
Daarna wordt er in de synoptische evangelien alleen nog gesproken over Jezus'
26

Deut.16,

16

J. & H.

BR.\J'-JTHOMME: Les chemins de Dieu 35-36, 44.
M. S.: Tbe Pilgrimage Pattern in Exodus 301; Zie voor het motief 'beweging' in het Oude
Testament ook: MCCONVILLE,
G.: Pilgrimage and 'Place': an Old Testament view, in: C.
B,\RTHOLOMEW
& F. HUGHES: Explorations in a Cbnstia» Theology ofPilgn1"age (Aldershot etc. 2004)
27 CHELl NT
28 SMITH,

18-28.
29

Luc. 2,41-43

131

HEILIGE

KRACHT

WORDT

DOOR

BEWEGING

LOSGEMAAKT

laatste tocht naar Jeruzalem, waar hij de dood zal vinden. In het evangelie van
Johannes daaremegen zijn de activiteiten van Jezus ingekaderd door de drie
pelgrimsfeesten in Jeruzalem. In dit evangelie staan de 'feesten van de joden' al
voor meer dan aileen aanduidingen van tijd en plaats; hier speelt de theologie
van de evangelist mee, en krijgen de fees ten een metaforische betekenis. Zo
geeft de evangelist de water- en lichtriten, die een be!angrijk dee! uitmaakten
van het Loofhuttenfeest-", een nieuwe betekenis door Jezus in het kader van
zijn bezoek aan het feest 'levend water' en 'licht voor de were!d' te noernen-",
Aile vier de evangelisten me!den de opstanding op de eerste dag van het
Paasfeest, waarmee het op dat moment be!angrijkste joodse pelgrimsfeest
andermaal een nieuwe invulling krijgt: de uittocht uit Egypte wordt de uittocht
uit de dood. In Handelingen tenslotte wordt tijdens het Pinksterfeest het derde
pe!grimsfeest van een nieuwe betekenis voorzien: de gave van de Wet wordt de
gave van de Geest32.
Daarnaast wordt bij de evangelisten aan Jezus de plaats van de tempe! in
Jeruzalem - als doe! van aile pe!grimages en vooral van de eschatologische
pe!grimage van aile volken naar Jeruzalem - toegewezen-'. Tenslotte wordt de
boodschap van de profeten verabsoluteerd wanneer Jezus in het evangelie van
Johannes tegen de Samaritaanse vrouw zegt:

[ ... J er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader
zuilen aanbidden. [... J Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dar wie de
Vader echt aanbidt, hem aanbidt in Geest en in waarheid-".
Het aanbidden is niet langer gebonden aan het concrete heiligdom als de
plaats van goddelijke aanwezigheid. De pe!grimage kan voortaan slechts in de
geest worden gemaakt. Desalnietternin gingen christenen, zo gauw ze daar kans

30 Bijbels Woordenboek. Samengesteld
onder redactie
van A. ".\N DEN BORN, J. COPPENS, J. V.\N
DODEW,\.\RD,J. DE FR.·\lNE, W. GROSSOGW, P. \',-\N IMSCHOOT, V. L.\RJDON &J. V.\N DER PLOEG
(Roermond etc. 1954-1957) 1035.
31 Joh. 7-8
32 Hand. 2. Zie voor pelgtimage
in het Nieuwe Testament verder: LINCOLN, A. T.: Pilgrimage and

in: C. B.\RTHOLOMEW & F, HUGHES: Explorations in a Christian Theolo!!J'of
de pelgrimage
in de geschriften
van Paulus: Mon'ER,
S.: Paul and
in: C. B,\RTHOLOf'vlEW & F. HUGHES: Explorations in a Christian Theolo!!) of Pilgrimage 50-

the New Testament,

Pilgrimage 29-49; voor

pilgrimage,
69.
33 Mar. 14,58; Joh. 2,13-25. Zie voor de transforrnatie
van her discours van de 'heilige geografie' van
Israel naat dar van 'Chrisms als het enige heiligdom' ook: CRAGG, K: Jesus, Jerusalem
and
pilgrimage today, in: C. BARTH01DME\x' & F. HUGHEs: Explorations in a Christian Theology of

Pilgntnage 1-14.
34 Joh. 4,21-24. De berg waarover wordt gesproken
ritanen.
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toe zageo, op reis om de 'heilige plaatsen'
aanschouwen=,

II.S

van hun geloof met eigen ogen te

HET VROEGE CHRlSTENDOi\[

Egeria
Eusebius
(260-341),
bisschop
van Caesarea en kerkhistoricus,
geeft
verschillende voorbeeldeo
van christelijk pelgrimages uit de eerste eeuwen:
Melito van Sardes (gestorven voor 190) reist naar de 'streken waar het allemaal
gebeurd en verkondigd is'36 en Alexander, bisschop van Cappadocie (gestorven
ca. 2S0) 'maakte de reis naar Jeruzalem om te bidden en de historische plaatsen
te bezoeken'F.
Het is opmerkelijk dat veel van deze vroege pelgrims vrouwen
waren-". En het bleef met bij her aanschouwen van de heilige plaatsen:
Want her was steeds onze gewaanre dar averal waar we ap plaatsen kwamen die we
graag wilden zien, er eerst een gebed werd gebeden en vervolgens de betreffende
lezing uit het Baek werd gelezen. Oak werd een psalm, die erop betrekking had,
uitgesproken en dan werd er nog een gebed gebeden-".

Aldus Egeria, een Spaanse of Gallische vrouw die aan het eind van de vierde
eeuw een pelgrimsreis van drie jaar door het Midden Oosten maakte. Haar
reisverslag is voor een groot deel bewaard gebleven en verschaft een uniek
inzicht in zowel de manier waarop zo'n pelgrirnage in zijn werk ging, als in de
liturgie in Jeruzalem in die tijd40.
35 Voor de theologische
inzichren die dir rnogclijk rnaakten - vooral die van bisschop Cyrillus van
Jeruzalem in de tweede helft van de vierde eeuw - zie: W.\LKER, P.: Pilgrimage in the early church,
in: C. B.\RTHOLOMEW· & F. HC(;HES: Explorations in a Cbristian Theology of Pilgrimage 73-91.
36 EUSEBIUS P.\~IPHILlUS:
Etlsebills' kerkgeschiedenis. Vertaald, bewerkt en van aantekeningen
voorzien door dr. CHR. F.\H ER (Zoeterrneer 2(00) 198.
37 idem 264

SUMPTlor--.,J.: Pilgn·mage. An Image of Mediaeua! R£/igion (Londoo 1975) 261.
Ais pelgrim naar bet Heilige Land. De pelgrimage van Egcria in de vierde eeuw, ingeleid en
toegelichr door F. Lr:.DF.G.\N(; (Kampen 1991) 48-49.
4{) Her reisverslag
van Egeria is nicr her oudste bewaard gebleven pelgrimsverslag.
Her Itinerarium
Burdigalense, ook van een pclgrim uit Callie, starnr uit 333. Er zijn rneer pclgrimsverslagen
van
Palestinagaogers
uit de laatantieke
tijd eo de rniddcleeuwen
bewaard
gebleven.
Zie o.a.:
]\1.\R.\\"\I,, P.: Rials des Premiers Pe/en'ns Cbruiens all Proche-Orient (TV - L'TJ sieele) (paris 1996);
DONNER,
H.: Pilgerfahrt ins Heilige Land. Die ahesten Bencbte christlieber Paliisfinapilger (4. - 7.
jabrh1l11flert) (Stuttgart 1979); FELLI''', H.: Felix Fabris Evagafontl!7J tiber seine Reise ill das Heilige Land.
Eine UntemlciJllng iiber die Pilger/itemlllr des t1l1sgehendmAIitte/afer (= Europaische Hochschulschrifren,
Reihe 1, Bd. 155) (Frankfurt etc. 1976); WjLI'INSO~,J.,J.
HIl.L & W. F. RnN: [erusatem Pilgrimage
1099-1185 (London 1988); PRESCOTT, H. F. i\L:jemsalefJI JOJlrney. Pilgnmage to the Holy Land in tbe
38

39 AETHF.RL\:
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De grote stroom van christelijke pelgrims naar Jeruzalem kwam pas op gang
tijdens de regering van de eerste christelijke keizer, Constantijn, aan het begin
van de vierde eeuw. In de eerste eeuwen waren er in Jeruzalem met veel
overblijfselen uit de tijd van Jezus te zien, omdat de stad intussen voile dig verwoest en opnieuw opgebouwd was, maar Constantijn liet op verschillende voor
de christenen belangrijke plaatsen kerken bouwen.
Met de bijbel als reisgids trekt Egeria door het gebied en bezoekt zoveel
mogelijk plaatsen die gerelateerd zijn aan het Oude en het Nieuwe Testament,
en af en toe ook plaatsen die aileen genoemd worden in de apocriefe geschriften. Speciale aandacht geeft ze ook aan de martyria, de graven van
rnartelaren waarbij een kerk of kapel is gebouwd. AI deze plaatsen worden door
haar vrijwel zonder uitzondering
'heilig' genoemd.
De monniken
die ze
ontmoet noernt ze ook herhaaldelijk 'heilig'. Van een pelgrimage slechts in de
geest was bij Egeria geen sprake.
Het reisverslag van Egeria is ook een belangrijke bran voor de geschiederus
van de liturgie. Wat misschien was begonnen als een wekelijkse bijeenkomst en
gezamenlijke maaltijd waarbij de dood en de opstanding
van Jezus werd
herdacht, was aan het eind van de vierde eeuw uitgegroeid tot een liturgische
tocht: men trok gemeenschappelijk
zingend en biddend van de ene plaats naar
de andere in Jeruzalem. Waarschijnlijk onder invloed van de kerkbouw door
Constantijn, maar ook door de verwachtingen
van pelgrims die thuis gewend
waren bepaalde fees ten te vieren, was er een jaarcyclus ontstaan. Ook had er
een dramatisering van de liturgie plaatsgevonden:
de fees ten werden op de
daartoe geeigende 'heilige' plaatsen gevierd. En ook binnen de liturgie in de
Heilig Grafkerk bleef men niet op een plaats, maar trok men rond om de
verschillende onderdelen van de liturgie te vieren. Met andere woorden: de
liturgie had aan het eind van de vierde eeuw de vorm van een pelgrimage. En in
deze vorm had ze grate invloed op de liturgie in de christelijke gemeenschappen elders in het Romeinse Rijk, want de pelgrims introduceerden
elementen uit deze 'bedevaart in een bedevaart' in de liturgische praktijken van
hun eigen land. Bovendien is de 'statieliturgie' in de vorm van een zogenaamde
'kruisweg'41 onderdeel van vrijwel elke christelijke bedevaartliturgie
geworden,
en bevindt zich een ruimtelijk uitgezette kruisweg in iedere rooms-katholieke
kerk (zij het tegenwoordig in uiterst sumrniere vorm).

Fifteentl: Century (London 1954); SOLl.B,\CH, G. E.: Jn Cotter Namen jahren wir. Die Pilgerfahrt des Felix
Fabel'S ins Hezlige Land und '{pm St. Katbanna-Grab auj dem Sinai A. D. 1483 (Kerrwig 1990);
BO\\'~L\N,G.:
In:

A. MORJNIS

Pilgrim narratives of Jerusalem and the Holy Land: a study in ideological distortion,
(cd.): Sacredlotlrn~ys 149-167.

Veerrien beelden of schilderingen o.i.d. me! als onderwerp de verschillende 'sraries' van lijden en
dood van Jews, bij elk waarvan een mediratie word! gehouden en een gebed wordt gezegd.

41
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In het verslag van Egeria komen de belangrijkste reisdoelen van christelijke
pelgrims in de eerste eeuwen voor: (1) de 'heilige plaatsen' in Pales tina, (2) de
graven van de martelaren in het gehele Middeilandse Zeegebied, met als belangrijkste die van Petrus en Paulus in Rome, en (3) heilige monniken
en
kluizenaars. In het westelijk deel van bet Romeinse
Rijk waren 'levende
heiligen' echter al snel niet meer aan de orde: heiligheid werd een kwaliteit die
pas na de dood kon worden toegekendv. De pelgrimages naar Pales tina in de
eerste eeuwen lijken dus vooral een aangelegenheid van rijke en ondernemende
vrome dames en beren te zijn geweest. Zij gingen vooral uit een verlangen hun
geloof te verdiepen door zicb onder te dompelen in de 'heilige geografie'. Van
genezing of vergeving van zonde lijkt nog geen sprake.
Maar er waren ook in die tijd al verklaarde tegenstanders van de pelgrimages
naar Jeruzalem.
Gregorius van Nyssa (ca. 334-394) was zeer tegen deze
pelgrimages gekant, boewel hij er zelf ook een maakte. In een brief heeft hij zijn
bezwaren uiteengezet. Het is met nodig om een pelgrimage naar J eruzalem te
maken, aldus Gregotius, want (1) J ezus is daar met meer, (2) hij heeft ook
tijdens zijn leven met opgeroepen om pelgrimages te maken, en bovendien (3)
heerst de zonde in Jeruzalem als overal elders of rnisschien wel erger (wat
Gregorius beschouwt als een bewijs dat Jeruzalem helemaal geen heilige plaats
is), dus de hele onderneming leidt aileen maar tot moreel verval. De Geest waait
waarheen zij wil en is evenzeer aanwezig in Cappadocie
(waar Gregorius
bisschop was) als in Jeruzalem. Niet de verandering van plaats verschaft de
nabijheid van God, maar waar je ook bent, God komt naar je toe wanneer de
herberg van je ziel in een zodanige staat is dat de Heer erin kan wonen.
Wanneer echter je innerlijk vol kwalijke gedachten is, dan ben je ook op
Golgotha of de Olijfberg even ver van God verwijderd als de heidenen. Het
deelhebben aan de genade is afhankelijk van het geloof en met van de plaats
waar de gelovige zich bevindt, aldus Gregoriusv.

Graven en relieken
Het in ere houden van de graven van beminde doden komt in veel culturen
voor, zo ook in die van het Romeinse rijk. Men kende een dodencultus rondom
bet graf van overleden farnilieleden en hield er feestelijke maaltijden op
42
HEN, Y.: Culture and Religion in Meroliingian Galli A. D. 481-751 (= Cultures, Beliefs and
Traditions 1) (Leiden 1995) 83.
43 GREGORJUSVAN NYSSA.Briefe. Eingeleitet, ubersetzr und erlautert von D6RTE TESKE (=
Bibliothek der griechischen Literarur, Band 43, Abteilung Patristik) (Stuttgart 1997) (Brief 2) 3943. Commentaar: K6TT1NG, B.: Gregor von Nyssas Wallfahrtskritik, in: B. K61TlNG: Ere/esia
peregrinans. Das Gottesvolk IIntowegs. Gesammeite Aufsdtze. Zweiter Band (= Munsterische Beitrage zur
Theologie, Heft 54,2) (Mi.inster 1988) 245-251.
.
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gedenkdagen. Aan de vormgeving van de graven werd bij bijzonder geeerde
doden oak extra zorg besteed.
De christelijke martelaren, de getuigen die met hun leven voar hun
geloofstrouw betaald hadden en daarmee de ultieme navolgers van Christus
waren gewarden, waren voar de christenen heel bijzondere doden. Zij werden
met zarg begraven en invloedrijke christenen kregen soms van de autoriteiten
toestemming om een martelaar in hun eigen familiegraf of in de nabijheid
daarvan te begraven+'. Voor de dodencultus kon op zo'n graf dan een klein
gebouwtje geplaatst worden. Deze martyria of memoriae op begraafplaatsen
buiten de stad werden centra van kerkelijk leven in de regi045. Er werd een
tijdelijk of permanent altaar boven het graf geplaatst zodat er ook de eucharistie
gevierd kon worden. Op de 'geboortedag', dat wil zeggen de sterfdag, van de
martelaar werd er een feest gehouden waarbij onder andere het verslag van het
leven (vita), de daden (gesta), en de gruwelijke maar heldhaftige dood (passia) van
de martelaar gelezen werd'".
Het martelaarsgraf werd een 'h eiligd om', een plaats van goddelijke
aanwezigheid, her doel van pelgrimages. En toen ging het christendom iets
doen dat in de antieke wereld ongehoord was+'. Al in de vierde eeuw !eidde de
verering van de martelaren tot het opgraven (elellatio), het verplaatsen (translatio)
en zelfs het uit elkaar nemen (dismembratio) en binnen de stadsmuren plaatsen
van de stoffelijke resten van martelaren. Volgens de traditie was Ambrosius
(339-397), bisschop van Milaan, de eerste die ca. 390 hiertoe overging. Maar
helemaal nieuw was her op dat moment waarschijnlijk al niet meer, want her
was al expliciet verboden in een edict dat keizer Theodosius in 386 had doen
uitgaan48. Onveranderlijk bleek (volgens de berichtgeving) her lichaam onaangetast te zijn en een paradijselijke geur en een heme!s licht te verspreidenv'. In
plaats van een altaar op te richten boven het graf, plaarste men nu een (dee!
van) de stoffelijk resten onder een (bestaand of nieuw) altaar. Dat betekende
dat er een geografisch gelijkmatige verdeling van de relieken mogelijk was. Zo
was iedere christen in staat de relieken van een heilige te vereren en tot hem of
BRo\\"N,P: The Cull of tbe Saints. Tis Rise and Functian ill Latin Christianit) (Chicago 1981) 33.
idem 3
-16 idem 79-101
~7 Binnen het bocddhisme
bestond al honderden jaren een reliekenverering. Zie: GOI\1BRlCH,R.
F.: Therauada Buddbism. A social historyfrom ancient Benares to modem Colombo (London etc. 1988) 123124. De boeddhistische omgang met reliekcn vertoont tat op de dag van vandaag veel
overeenkomst met die van bet christendom. Zie: PRUESS,J. B.: Sanctification overland: The
creation of a Thai Buddhist pilgrimage center, in: A. l\!ORJN1S(ed.): Sacred jOf.lmrys 211-231.
+8 \'\IES, M. A.: De wereld van Gregorius
van Tours, in: GREGORlUS V,li'J TOURS: Histone».
Vertaald en van aantekeningen voorzien door F. J. A. 1\1. MEIJER. Ingeleid door M. A. \'\IES
(Amsterdam 2000 [1994]) 100.
49 ANGr::Nr::NDT, A.: Hei/ige «nd Reliqtlim. Die Gesduchte ibm Kuttes lJomfriiben Oms/en/tim
bis zur
Gegenwart (Munchen 1994) 115-122.
-l4
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haar te bidden. Al deze relieken trokken strornen pelgrims, vooral op de
feestdagen van de heiligen, en de kerken waarin zich de overblijfselen van de
grote publiekstrekkers bevonden, zoals die in Santiago de Compos tela (relieken
van de apostel Jacobus), moesten aangepast worden: er werden, speciaal om
grate pelgrimsstromen
te kunnen verwerken, kerken met een kooromgang
gebouwd.

II.6

PELGRlMS

IN DE MIDDELEEUWEN

De door hongersnoden, epidernieen, ziekten en handicaps van allerlei soort
geteisterde middeleeuwer
had weinig middelen tot zijn beschikking om
verbetering te brengen in zijn situatie. Men zoeht hulp bij de aardse relieken
van de heiligen in de hemel, vooral in het geval van ziekte, zodat 'op pelgrimage
gaan' vrijwel synoniem werd met 'genezing zoeken'. Boetedoening was een
ander belangrijk aspect van de peigrimage: de verplichte peigrimage was een gebruikelijke kerkelijke straf. Zelfs wereldlijke overheden Iegden deze straf op'".
En natuurlijk waren er ook pelgrims die uit nieuwsgierigheid en zucht naar
avontuur, gewoon voor hun plezier op reis gingenS1. Pelgrims droegen een
soon uniform waardoor ze als zodanig herkenbaar
waren en bepaalde
voorrechten genoten52. Dar maakte het aantrekkelijk ook een plezierreis een
pelgrimage te noemen, hoewel een en ander natuurlijk niet zo strikt gescheiden
werd. Het veertiende-eeuwse boek The Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer
geeft een aardig beeld van een groep pelgrims met verschillende motieven.
Tenslotte
waren met deze massale verplaatsingen
natuurlijk ook grote
economische en politieke belangen gemoeid.
Gedurende de middeleeuwen was het maken van een pelgrimage een van de
voornaamste vrome werken, waarbij het zoeken van vergeving van zonden
vanaf de veertiende eeuw van karakter veranderde en de vorm kreeg van het
'verdienen' van aflaten - dat is een bekorting van het aantal jaren in het
vagevuur - voor zichzelf of voor anderen, zelfs voor overledenen die zich al in
het vagevuur bevonden=,

sn HER\X',\.\RDEN, J \'.\N: Opge/egde bedeuaarten. Een studie Ollerde praktyk

uan opleggen van bedeuaarten
(met name in de slede!ijk rechtspraak) in de Nederianden gedarende de late middeleemuen (ca. 1300-ca. 1500) (=
Van Gorcum's Historische Bibliorheek 95) (Assen etc. 1978); SU~ff'T10N,J.: Pi[gnmage 98-113.
51 SCMJ'TJON,j.:
Pi[gri/tlage 257-261; voor motieven zie ook: D.\v1ES, H. & M.-H. D.\\-fES: Ho!)' Days
and Holidays. The Medieval Pi[glimage 10 Compos/eia (Lewisburg 1982) 17-48.
52 SCMPT10N,j.:
Pi[grimage 171-175.
5J idem 141-145
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De voorkeur voor de verschillende heiligdommen was in de loop van de tijd
nogal aan verandering onderhevig>'. Het kwam voor dat een gebeurtenis bij een
heiligdom plotseling tot mass ale pelgrimages van hele landstreken aanleiding
gaf, maar in het algemeen ging men gedreven
door persoonlijke
nood
individueel naar een heiligdom. Dat kon een reis van een dag, maar ook een reis
van meerdere jaren zijn. Vanaf de twaalfde eeuw begon de Mariaverering
langzaam maar zeker de verering van de relieken te verdringen
in de
bedevaartplaatsen=,
De stemmen
tegen pelgrimage
werden
in de rniddeleeuwen
veelal
monddood
gemaakt, behalve wanneer de positie van de kerk zelf in gevaar
dreigde te komen door 'wilde pelgrimages' die zich niet onder controle lieten
brengen. Die tegenstemmen kunnen globaal in rwee groepen worden verdeeld:
degenen die principieel tegen waren en die heiligen- en reliekenverering,
pauselijke aflaten en reizen naar een heilige plaats fundamenteel
onchristelijk
achtten, en degeoen die dergelijke zaken aileen voor vrouwen, geestelijken en
kloosterlingen niet aanvaardbaar achtten. Gregorius van Nyssa, die al in zijn tijd
de pelgrimage naar Jeruzalem a£raadde, richtte zich vooral tot 'degenen die zich
aan het hemelse leven hebben gewijd' en 'degenen die voor het eeozame en
teruggetrokken leven gekozen hebben'w. Bonifatius schreef in 747 een brief aan
de aartsbisschop van Kent, die een concilie voorbereidde:

[ ... J si prohiberet synodus & principes vestri mulieribus & velatis ferninis illud iter
& frequentiam, quam ad Romanam civitatem veniendo & redeundo
faciunt, qui
magna ex parte pereunt, paucis remanentibus
intregris. Perpaucae
enim sunt
civitates in Longobardia,
vel in Francia, vel in Gallia, in qua non sit adultera vel
meretrix generis Angulorum,
quod scandalum
est & turpirudo
totius ecclesiae
vestrae'".
En een synode in 791 besliste:
Et nulla ullo unquam
tempore
licentia sit abbatissae
vel cuilibet monachae,
transfigurante
se santana in angelum lucis, quasi orationis caussa fuggerente eis,
Romam adire [... ]58

Christian veronderstelt dar heiligdommen 'slijten', orndat de daar gevraagde goddelijke hulp
tach meestal uitblijft, CHRlSTI.IN,W. A.: Person and God ill a Spanish I 'allry (princeton 1989) 64-65.
Zie voor veranderende voorkeuren oak: F1NUC.INE,R. C.: Miracles and Pilglims. Popular Beliefs in
Medicllal England (London 1977) 152-216.
55 Zie: JII.2
56 GREGORJL:S V.IN Nvssx.
Briefe (Brief 2, 1-2) 39-40.
57 i\£INSJ, G. D.: Sacrorus: eoneiliorum nova et ampilj'sima collertion T. 12 (Parisiis 1902) 392A.
SR i\l~NS1,G. D.: S acrorum conaliorum nom et amplissi!?/a collertioll T. 13 (Parisiis 1902) 851
54
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Ook Bernard van Clairvaux (1091-1153)
raadde pelgrimages
af aan
kloosterlingen'".
Wycliff en Hus behoorden
tot de groep die principieel tegen was. John
Wycliff (1329-1384) en zijn navolgers, de Lollarden, veroordeelden pelgrimages
als 'nauw verwant aan de atgodendienst'w,
en Johannes Hus stelde zich in niet
mis te verstane woorden te weer tegen de hysterische taferelen in Wilsnack,
waar een met bloed bevlekte hostie vereerd werdvl. Zij beiden werden door het
Concilie van Konstanz (1414-1418) als ketters veroordeeldw;
Exemplarisch voor het standpunt van de Moderne Devotie is de uitspraak
geworden die Thomas a Kempis (1380-1471) deed in zijn boek De Imitatio Christi: Qui multum pregrinantu0 raro sanctiftcantur. En Hendrik Mande (1360-1431)
schreef:

[ ... J Voert hoe wi ons bekeren sullen ende wair, dat leert ons onse gheminde Heer
ende seyt: ghy die overghetreden syt overrnids sunde, keen weder totter herten, dair
seIdy my vynden. Hy en seyt niet: loopt hier en dair pilgrimaedse of vaert over see;
mer hy seyt dat wy totter herten keren sellen ende dair sellen wy hem vynden='.
Een uitgebreide standpuntinname
met betrekking tot pelgrimages is te lezen
in een werk van een andere aanhanger van de Moderne Devotie, Frederik van
Heilo. Hij schreef een verhandeling over pelgrimstochten:
Tractatus de peregrinantibus siue contra peregrinantes. Daarin keert hij zich, typisch in de stijl van de
Moderne Devotie, tegen aile vertrouwen op uiterlijke vorm en tegen de onrust
en de verleidingen van de reis. Rust en concentratie
op het innerlijk, de
belangrijkste kenrnerken van een christelijk leven, zijn niet met een pelgrimsreis
in overeenstemrning
te brengen, aldus Frederik. Frederik is niet principieel
tegen het maken van pelgrimages, maar acht ze aileen gepast en nuttig voor
seculares en niet voor devoti. Deze laatsten dienen in hun klooster te blijven en
een innerlijke pelgrimage maken naar hun eigen hart: Quod bonum facit nostrum est
nee Rome aut alibi sed in animo querendum estG4. [ ... ] nee itinere aut corporali mutatione se
eas speret assecuturum sed conversione animi etpii stabilitate propositi».
Frederik stond waarschijnlijk onder invloed van Nicolaas van Cusa, die in
1450- 51 Duitsland en de N ederlanden bezocht. In Duitsland veroordeelde hij
de verering van het 'Heilig Bloed' in Wilsnack en op 13 september 1451 hield
C: Frederie vall Hello en :&11 sdmften (Amsterdam 1866) 99.
P. J. A.: Bedevaart is lekenzaak. Frederik van Heilo en de jubileumbedevaart van 1450,
in: M. VAN UDEN & P. POST: Christeli;ke bedeuaarten. Op weg naar heil en he/illg (Nijmegen 1988) 39.
61 Zie: Il1.2
62 Niet aileen vanwege hun kritiek op de pelgrimages.
63 POOL,]. C: Frederik van Heilo 114 noot 3.
M idem 117
(,5 idem 120
59 POOL,].

60 N1SSEN,
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hij in Haarlem een toespraak waarin hij zich kritisch uitliet over pelgrimages in
het algemeen en over die naar Wilsnack in het bijzonder. Ook Cusanus achtte
het voor religieuzen ongepast pelgrimages te maken. Frederik heeft deze lezing
bijgewoond en erover bericht. Frederiks ongenoegen was al gewekt door de
wantoestanden
rond de jubileurnbedevaart
van 1450, die ook voor veel
kloosterlingen aanleiding was in Rome jacht te gaan maken op een aflaat. In
kringen van de Moderne Devotie was men daar tegen gekant en het generaal
kapittel van Windesheim vaardigde in 1450 het besluit uit dat het geen van de
leden van de congregatie van Windesheim geoorloofd was naar Rome te gaan66.

II.7

EEN AF\xrIjKEND DISCOURS: DE IERSE MONNTKEN

In heel Europa komt men in de middeleeuwse geschiedenis de namen van
Ierse monniken tegen. Ierland bleef buiten de invloed van het Romeinse rijk en
daarmee bleef het Ierse christendom lang buiten de invloed van de Romeinse
kerk. De Ieren ontwikkelden een eigen christelijke spiritualiteit die hen
voorschreef huis en haard te verla ten en onbekende oorden op te zoeken. Ook
zij beschouwden zichzelf als pelgrims. Zij legden echter niet, zoals de meeste
andere pelgrims, de nadruk op het bezoek aan een heilige plaats, gevolgd door
een terugkeer naar huis. Zij beschouwden 'de weg' als hun doel. Zij vertrokken
(meestal in een groep) uit de vertrouwde omgeving om in den vreemde een
leven van onthechting te gaan leiden, of ze bleven hun hele leven onderweg om
het evangelie te verspreiden. Hoewel deze monniken zichzelf nadrukkelijk
pelgrirns noemden, verschilden zij natuurlijk van 'gewone'
pelgrims: zij
maakten hun hele leven tot een pelgrimsreis. In zekere zin brachten ze dus een
metafoor in de praktijk:

[ ... J peregrinatio pro Dei amore, propter nomen Domini, ob amorem, pro amore,
pro nomine Christi, pro Christo, pro remedio animae, pro adipiscenda in caelis
patria, pro aeterna parria?",
Vanuit hun traditie hadden deze Ieren weinig respect voor de kerkelijke
hierarchie en ook als het zwervende bestaan hen naar Europa leidde waren ze
weinig geneigd zich te onderwerpen aan de Europese hierarchic. Dat zorgde
voor de nodige problemen.
'Ballingschap' en 'eeuwige pelgrimage' waren steekwoorden in het Ierse
monastieke christendom. Het 'pelgrimsmotief
in de Ierse spirirualiteit lijkt zijn
P. J. A.: Bcdevaart is lekcnzaak 1988, 48~50.
G. S. I\I.: Introduction,
in: Sane!i Co/umbani Opera (= Scriptores
(Dublin 1957) xviii.

GGNISSE'I,

G~ W.\J.KER,

140

Latini

Hiberniae

IT)

BIDDEN l\IET DE VOETEN

oorsprong te hebben in het leven van Patrick, de apostel van Ierland. Mozes en
Abraham vormden de grote bijbelse voorbeelden
voor een leven lang
pelgrimeren
om Godswil, en Patrick was hun opvolger in Ierland'".
Eeuwenlang baden lerse monniken om deze gaven:
The virtue of piety, the virtue of pilgrimage, the virtue of repentance
Christ, without fault the slightest, grant them all to me likewise?".

for my soul,

Een van de vroegste, en tevens de meest beroemde van de Ierse pelgrims,
Columbanus (ca. 543-615), komt er regelmatig op terug in zijn preken. In zijn
hagiografie wordt bericht:
Toen dan vele jaren in her kJooster voorbij waren gegaan, ontwaakte in hem het
verlangen om te pelgrirneren, indacbtig bet bevel des Heren tot Abraham: 'Ga uit
uw land en uit uw maagschap en uir uws vaders buis naar het land dat Ik u wijzen

za!"o.
Met twaalf reisgenoten ging hij scheep vanuit het klooster in Bangor aan de
oostkust van Ierland en zette voet aan land in Bretagne. De rest van zijn leven
zwierf hij door Europa, raakte herhaaldelijk in conflict met bisschoppen en
koningen, stichtte een aantal kloosters en overleed in Bobbie. In de Ierse
christelijke theologie was de pelgrimage al in een vroeg stadium een metafoor
voor de levensweg van de mens op aarde. 10 enkele preken formuleert
Columbanus het als voigt:
Quid ergo es, humana vita? Via es mortalium et non vita, a peccato incipiens usque
ad mortem perseverans [... J. Via ergo es ad vitam, non vita; vera enim es via, sed
non plana, aliis longa, aliis brevis, aliis lata, aliis angusta, aliis laera, aliis tristis,
omnibus similiter festinans et irrevocabilis. [... J transeunda, non habitanda, misera
humana vita; nullus enim in via habitat sed ambulat, ut qui ambulent in via, habitent
patria".
[... J et quasi peregrini semper patriam suspiremus,
semper patriam

6H
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6 L\OGH.\lRF., D.: Irish spirituality, in: P. Ni CH.\TH;\iN & M. RICHTER: Ireland and Europe. The
EarlY Church (Stuttgart 1984) 74.
-0 MONNICH,
C. W.: Reidans der Heil/gen. Vmmdelillgen uit Ieriand. He! lese» vall CO/llmba vall lona,
beschreuen door .Adamnan; en uan CO/limballlis van ulxfuil, bescbreten door [anas van Bobbio (Amsterdam
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ut

Niet aileen in zijn preken maar ook in zijn brieven
zichzelf herhaaldelijk een pelgrim. De pelgrimage is niet
voor zijn levensweg, maar ook een teken van zijn nederige
van een brief aan de paus (aan wie hij vele brieven schreef
onenigheid
met de Gallische
bisschoppen
over de
Columbanus:
[...j humillimus
celcissimo,
minimus
maximo,
agrestis
eloquentissimo, extrernus primo, peregrinus indigenae [... ]73.

sic vivamus

in via ut

noemt Columbanus
aileen een metafoor
status. In de aanhef
in verband met zijn
paasdatum)
schrijft

urbano,

micrologus

Maar ook in het Ierse pelgrimswezen kwamen misstanden voor, en ook hier
werd geprotesteerd
tegen monniken die nier pelgrimeerden
in de geest van
Patrick, en oak hier werd hervormd?",
De Ieren kwamen in verschillende
emigraciegolven
naar Europa.
De
monniken die in de Merovingische
cijd naar Gallie reisden kwarnen met
missionaire motieven. Een hele reeks kloosterscichtingen
was het blijvende
getuigenis van hun Pelgrim age. In de Karolingische cijd kwamen de geleerden
die aan de hoven gingen werken. In de twaalfde eeuw kwam een tweede golf
Ierse kloosterstichters
naar Europa. Er werden Ierse abdijen (S chottenklo:rte?J
onder de regel van Colurnbanus gescicht in een groot aantal Europese steden".
Her was onder Ierse monniken
gebruikelijk, en voor sommigen
zelfs
verplicht, om hun peregrinatio, voor zover die over land voerde, uitsluitend te
voet te ondernemen:
[... J continentes et abstinentes, id est a muliere, a carne et
equitatione'». Beda Venerabilis (673-735) schrijft over de van lana afkomscige
Engelse bisschop Aidan (gestorven 651):
Discurrere per cuncta et urbana er rustica loca, non equorum dorsa, sed pedum
incessu vectus, nisi si maior forte necessitas conpulisset, solebat; [... j ornnes, qui
cum eo incedebant, sive adtonsi, sive laici, meditari deberent, id est, aut legendis
scripturis, aut psalmis discendis operam dare".
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En over bissehop Chad (gestorven 672):
Et quia moris erat eidem reverentissimo
antistiti opus evangelii magis ambulando
per loca, quam equitando perficere, iussit eum Theodorus,
ubicurnque longius iter
instaret, equirare, multumque
renitentem,
studio et amore pii laboris, ipse eum
manu sua levavit in equum [.. .fs.

U.8

DE REFORMATIE

Luther
De sehok van de Reformatie kwarn ook in de bedevaartplaatsen hard
aan. Luther (1483-1546) moest niets van pelgrimages hebben, vooral omdat hij
in een heel andere soort van sehuldvergeving was gaan geloven dan die van de
bestaande middeleeuwse theologie. Wat de mens voor de vergeving van zijn
sehulden nodig heeft is Gods genade, sola gratia, en die wordt verkregen door
het geloof. Boetedoening, aflaten, 'goede werken' of de tussenkomst van een
heilige zijn daarbij van generlei waarde, aldus Luther. Aanvankelijk was Luthers
standpunt nog gematigd: hij was zelf een Mariavereerder en heiligen konden
weliswaar niet dienen als voorsprekers bij God, maar weI als het goede
voorbeeld. Beeltenissen en relieken konden daarbij als hulpmiddel dienen. In de
geloofsbelijdenis van Augsburg van 1530 wordt het in artikel 21 als voIgt
geforrnuleerd:
Yom Heiligendienst
wird von den Unseren also gelehret, dass man der Heiligen
gedenken soU, auf dass wir unsern Glauben starken, so wir sehen, wie ihnen Gnad
widerfahren, auch wie ihnen durch Glauben geholfen ist; darzu, dass man Exernpel
nehme von wen guten Werken, [.. .]. Durch Schrift mag man aber nicht beweisen,
dass man die Heiligen anrufen oder Hilf bei ibnen suchen soU. 'Dann es ist allein
ein einiger Versuhner
und Mittler gesetzt zwischen Gott und Menschen, Jesus
Christus', 1 Timoth. 2 [.. .]19.

Zwingli (1484-1531) en Calvijn (1509-1564) waren daarin veel strenger.
Hoewel de bijzondere plaats van Maria werd erkend kwam haar in hun agen

quam historico insrruxit C.\ROLUSPLUMMER.Tomus prior prolegomena et texrum continens
(Oxford 1966 [1896]) liber III, cap. V, 35-136.
7R idem liber IV, cap. III, 206.
79 LUTHER,M..: Das Augsbtlrgiscbe Bekenntnis. Srudieoausgabe. Herausgegeben und erlautert von
JORGE LaRZ im Auftrag des Lutherischen Kirchcnamtes der Vereinigten EvangelischLutherischen Kirche Deutschlands (Gottingen 1980) 43.
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geen enkele verering toe. Heiligenverering
beschouwden zij als afgodendienst.
Beeltenissen (Olgiitzen volgens Zwingli) waren helemaal uit den boze.
Ook ten aanzien van pelgrirnages was Luthers mening aanvankelijk nog
gematigd. Aileen de 'wilde' pelgrirnages, zoals die naar Wilsnack, wekten zijn
ongenoegen.
Maar gaandeweg wordt Luthers afwijzing van pelgrimstochten
steeds radicaler. In 1520 schrij ft hij:
[... ] dass man die wallfahrten nach Rom abtate [... 1. Das sage ieh nicht darum, dass
Wailfahrten bose seien, sondern dass sie zu dieser Zeit libel geraten, [... ] dass die
einfaltigen Menschen dadurch verfuhrer werden zu einem falschen Wahn und
Unverstand gottlicher Gebote'v. [... J dass die wilden Kapellen und Feldkirehen
wurden von Grund aus zerstoret, als da sind, da die neuen \X1allfahrten hingehen:
Wilsnaek, Sternberg, Trier, das Grimmenthal und jetzt Regensburg und der Anzahl
viel mehr. [... ] Und wenn kein ander Zeichen ware, dass solches nieht von Gort sei,
ware das genug, dass die Menschen, tobend ohne Vernunft, in Haufen wie das Vieh
laufen, was unrnoglich aus Gott sein kann. [ J und jeglicher bleibe in seiner Pfarre,
da er mehr finder denn in aile Wallkirchen. [ ] Hier findet man Taufe, Sakramenr,
Predigt und seinen Nachsren, welches grossere Dinge sind denn aile Heiligen im
Himmel [... ]81
Dus:
Wenn der Geist des Wallfahrens in Dein Weib oder in Deinen Knecht fahrt, so
hare meinen Rat, nirnm einen Kreuzstock yon Eichenholz und heilige ihren Riicken
tap fer mit einigen Schlagen, und Du wirst sehen, wie durch diesen Finger Gottes
jener Damon ausgetrieben wird82.
Deze krasse maatregelen werden vooral noodzakelijk geacht omdat Luther
er heilig van overtuigd was dat de duivel in dit alles een grote rol speelde. Zijn
benadering was niet zo ironisch als die van Erasmus, die in de wonderen vooral
oplichterij zag. Luther zag in de wonderen in de bedevaartplaatsen
een werk
van de duivel. Samengevat kwarnen Luthers bezwaren tegen de pelgrimage
hierop neer: mensen laten de hen door God opgelegde taken in beroep en gezin
in de steek en lopen onderweg groat gevaar, vooral om tot zonde te vervallen,
terwijl de mens toch niet in staat is door eigen ins panning Gods genade te
verwerven; in de bijbel is bovendien
geen fundering te vinden voor de
pelgrimstocht als vroom werk, het verlossingswerk van Christus is eens en voor

M.: An den rhristiirhen Adei der deutscber Nation. Herausgegeben und eingeleitete von
STECK (Munchen 1963) 76-77.
HI idem 92-93
H2 Lutber geciteerd bij: GL'TH, K: Geschichtlicher
Abriss der marianischen Wallfahnsbewegungen
769-770.
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altijd gedaan. Kortom: de pelgrimage kan niet anders dan een list van de duivel
zijn83•
Calvijn zet veel meer in op 'reehtgelovigheid'.
Hij ziet de pelgrimage niet
als verleidingswerk
van de duivel maar als een 'kinderaehtige'
poging om
verdienste te verkrijgen door 'ijdele' en ' beuzelaehtige' geloften: God verfoeit niets

meer dan verzonnen dienstes".
Geen enkele maatsehappelijke klasse was eehter immuun voor de verlokking
van de pelgrimstoeht.
En hoewel hij her verregaand met Frederik van Heilo
eens was, ondernam ook de veelgeeiteerde bedevaartericieus Erasmus (ea.14661536) versehillende pelgrimages. Ook Erasmus maakte een onderseheid tussen
de vroomheid van het 'yolk' en die van priesters, monniken en geleerden.
Heiligenverering
aehtte
hij onchristelijk,
maar aanvaardbaar
voor
de
eenvoudigen van geest:
Ego vera non tam damno eos, qui haec simplici quadam superstitione faeiunt, quam
qui emolumentum
suum seeuti ea, quae tolerabilia fortasse sunt, pro summa et
absoluta pietate efferunt [... ]H5

Maar hij pelgrimeerde zelf in ieder geval naar Walsingham, in die tijd een
groot Mariaheiligdom,
en naar Canterbury,
waar hij zieh de relieken van
Thomas
liet tonen. In Walsingham
liet hij als votiefgave
een gedieht,
gesehreven in het Grieks, achter's. Ook de heilige Geneveva werd met een
dankhymne bedaeht, omdat hij door haar tussenkomst
zijn gezondheid had
87
teruggekregen . In een van zijn samenspraken steekt Erasmus de draak met het
geloof in onwaarsehijnlijke
relieken, hebzuehtige
monniken
en onnozele
pelgrims, waarbij hij een pelgrim die naar Walsingham reisde op de korrel
neemt. Deze pelgrim, Ogygius geheten, heeft in Walsingham een gedicht in het
Grieks aehtergelaten. Enige zelfspot was Erasmus kennelijk niet vreemd. Aan
het eind van de samenspraak blijkt dat hij over pelgrimstoehten
dezelfde ideeen
koestert als Luther: zijn eigen 'pelgrimage' is een toeht door zijn eigen huis om
er voor te zorgen dat aIles daar op rolletjes loopt, want dat is zijn eerste

G.: Hetligfnwrehrung lind 1,l7al!fabrtswesen im Scbrijtttf!71 von Reformation und Katbouscher
Restauration (Wiirzburg 1970) 18-31.
84 C\L \ 1.1 ,J.: Instiuaie of onderwij~ng ill de cbristelijke godsdienst. Uit het Latijn verraald
door dr. A. SIZOO (Boek IV, XIII) 294.
85 ERASMUS: Enchiridion militis Christiani, in: H. HOLBORN & A. HOLBORt'\): Desiderias Erasmss
Roterodamus: Atlsgewahlte Werke (= VerOffentlichungen der Komrnission zur Erforschung der
Geschichte der Reformation und Gegenreformation) (Munchen 1964 [1933]) (Canon 4) 66-67.
86 H.\LKlN, L. E.: De biografie van Erasmus (Baarn 1991) 57-58.
8- HEN.\L·,
E.: Bedevaarr als vorm van volksreligiositeit 17; zie ook: HER\X' \_\RDEI', J. \'"
Erasmus over bedevaarten en heiligenverering, in: Spiegel Historiaei'Il? (1974) 66-73.
83 RETTER,

145

HE1LlGE KRACHT WORDT DOOR BEWEGING

LOSGEMAAKT

verantwoordelijkheid.
Heiligenverering is aileen zinvol wanneer de levenswijze
van de heilige nagevolgd wordt88.
Daar waar het pratestantisme
werd ingevoerd werden de pelgrimages
officieel afgeschaft of zelfs van overheidswege verboden. Oat wilde niet zeggen
dat ze daarmee ook meteen afgelopen waren'". Het heiligdom van Onze Lieve
Vrouwe ter Nood in Heilo is, ondanks herhaalde pogingen van de Staten van
Holland, nooit helemaal buiten bedrijf geweest. Na de verwoesting van de kapel
in 1573 bleven pelgrims de ruine bezoeken. Ook nadat de ruine in 1637 was
afgebroken en ieder spoor van het heiligdom was uitgewist, bleven de pelgrims
komen. In 1713 ontsprang ter plekke 'op miraculeuze wijze' een bran die
geneeskrachtig bleek te zijn. Vooral tegen de toen heersende veepest was het
water effectief. Uit klachten van de classis van Alkmaar bij de Staten van
Holland blijkt dat de pratestanten
her zekere voor her onzekere namen en ook
water voor het vee uit de bran gingen halen?".
Dat de verleiding groot was blijkt ook uit het verhaal van een gereformeerde
bezoeker uit de Republiek aan Kevelaer:
Men siet 'er eene menigte van tenten of kraamen
staan, waar allerhande heilige snuisterycn, als
afbeeldingen
en leevensbeschryvingen
van
alvermogende Maagd, met zulk eene aanpryzende
worden, dat de ongeloovigste In verzoeking raakt

op het plein rondsomme de kapel
rosekransen, agni dei, crucifixen,
beiligen, inzonderheid
van de
welspreekendheid te koop geveild
om 'er vooraad van op te doen?'.

In visitatieberichten uit de protestantse landen in Duitsland wordt eveneens
veelvuldig geklaagd over het hardnekkig voortbestaan van pelgrimages'".

He! Conci/ie van Trente
HH ER.\S~!US: Gesprekken.
Colloquia. Vertaald en roegelicht door J. de Landtsheer (Amsterdam
2001) 309-345.
H'J GUTH, K: Geschichtlicher
Abriss der marianischen
Wallfahrtsbewegungen
772-774; WINGf':NS,

M.: Oter de gnms. De bedeuaart vall katbolieke

Neder/anders ill de zel1entiende en acbttiende eCII111(=

Memoria) (Nijmegen 1994).
\Ill NLIRGRY, P.J.: Heiloo.
Bedevaartcomplex
O.L. Vrouw ter Nood, in: P.]. M.IRGRY &
M. A.
CISPICRS (red.): Bedeuaartplaatsen in Nederland. Dedi: Noord- en Midden-Nederland (Amsterdam
1997)
442-454; ST.I.\L, C. & M. WINGENS: Bedevaarten in Nederland (Utrecht 1997) 103-126. Heiloo is aan
her begin van de eenentwintigste
eeuw weer een levcndig regionaal heiligdom dar voor enkele
groepen allochtone katholieken tot een filiaalculrus van een heiligdom in eigen land is geworden.
Zie: SWINKELS, T.: Her putjc van Heiloo. Podium voor mensen en hun rituelen, in: P. POST & K.
SCHUUR~L\NS (red.): Op bederaart in Nederland. Betekenis en toekomst ian de regionale bedeuaart (Kampen
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2006) 59-80.
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Het Concilie van Trente (1545-1563), dat in de rooms-katholiek gebleven
landen de Contrareformatie inleidde, trok zich de kritiek van de reformatoren
aan en voerde een grondige hervorming door, daarbij geholpen door een aantal
nieuwe kloosterorden - de jezuieten voorop - en de heersers in de roomskatholieke landen'". Enkele vooraanstaande
theologen uit de jezuietenorde,
zoals Petrus
Canisius (1521-1597)
en Robert Beilarrnin
(1542-1621),
onderbouwden de Mariaverering met een theologie die de afgrenzing van het
protestantisme duidelijk vorm moest geven94: Maria werd het boegbeeld van het
katholicisme. Anderzijds begonnen de Bollandisten (genoemd naar de jezuiet
Bolland) met een wetenschappelijke uitgave van de Acta Sanctorum, waarin men
enig onderscheid in echt en vals onder heiligen en relieken probeerde aan te
brengen. Weer een andere jezuiet, Jakob Gretser (1562-1625) ontwierp een
nieuwe vormgeving voor de pelgrimages: de processievorm'".
Een religieus-politieke samenwerking leidde tot een aantal nieuwe, door de
jezuieten geinitieerde, Mariaheiligdommen96 en een geheel nieuw aspect in de
Mariaverering: Maria als beschermvrouwe van de vorsten van de katholieke
Liga in hun oorlogen tegen Turken en ketters?", In de iconografie verschenen
zegevierende en heersende Mariagestalten, de gelovigen werden 'onderdanen'f".
De nieuwe Mariaheiligdommen werden zo de plaatsen bij uitstek waar de adel
zijn politieke en religieuze zaken regelde, De grate vorstenhuizen, zoals de
Habsburgers en de Wittelsbachers, frequenteerden de Mariaheiligdommen in
Europa, of het nu was am van de jicht genezen te worden, am nageslacht af te
smeken, vo or de pest bewaard te blijven of am voor een overwinning op de
Turken te bidden?". De pelgrimages van de Habsburgers naar Mariazell en van
de Wittelsbachers naar Altotting waren belangrijke gebeurtenissen waarbij de
gewone pelgrims niet aileen hun verering vo or Maria maar oak hun loyaliteit
aan de heersers tot uiting brachren'v'. Waarschijnlijk voor het eerst in de
geschiedenis werden de christelijke pelgrimages in zo vergaande mate door de
maatschappelijke elite bepaald'?'. De wonderbaarlijke hulp betreft nu vooral de

idem 775-776
idem 777
95 FREITAG,
W.: Volks- «nd Elite1ifrdmmigkeit in der friihen Neuzeit, Marienwallfahrten in Fiirstbistum
Mimster
(= VerOffentlichuogen
des Provinzialinstituts
fur Westfalischen Landes- und
Volksforschuog des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe) (paderborn 1991) 86-89; REITER,
G.: Heiligenverehrung und Wallfahrtswesen 61-80.
96 Veelal z.g. filiaalculteo van Loreto. Zie: fu'JGENENDT,A.: Heilige lind &/iqllien 245.
97 GUTH, K: Geschichtlicher
Abriss der marianischen Wallfahrtsbewegungen 781-782.
98 idem 799
99. idem 758
100 FREITAG, W.: Volks- lind ElitenjrO?!lmigkeit 358
101 GL'TH, K: Geschichtlicher Abriss der marianischen Wallfahrtsbeweguogen 780-786.
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adel en dat is aan de overdadige rijkdom van de voriefgaven uit die cijd te zien.
De liturgie gaat trekken van het hofceremonieel
dragen, en de verschillende
Mariabeelden worden aan plechrige kroningsrituelen onderworpen'w.
De adel - en dan vooral de adellijke geestelijkheid
- scimuleerde
grootschalige architectuurprojecten
bij de heiligdommen
en de nieuwe orden
namen het pastoraat ter plaatse voor hun rekening103. In de architectuur van de
barok kregen ook heiligen en relieken weer een prorninente plaats. Door de
ontdekking van nieuwe 'catacombenheiligen'
kregen de nieuwe barokkerken de
beschikking over complete skeletten die met uitgebreid ceremonieel, voor
iedereen zichtbaar en rijkelijk versierd, in de kerk werden gei:nstaileerd104• So
bringt das Barock inWahrheit den Triumph des mittelalterlichen HeiligenkultuJ, schrijft
Arnold Angenendt,05.
De pelgrimages van de barok hadden echter een geheel ander karakter dan
die van de middeleeuwen. Broederschappen
namen de organisacie op zich en de
gehele tocht - heenweg, verblijf en terugweg - kreeg een strak liturgisch
karakter. De sacramenten van biecht en communie namen de plaats in van de
rituelen die in de middeleeuwen
gebruikelijk waren in de heiligdommen.
Lichamelijke genezing moest plaats maken voor gene zing van de ziel en
hemelse zaligheid na de dood. Met andere woorden: de pelgrimstocht
werd
'gespiritualiseerd'106. Zo dienden de nieuwe heiligdommen
drie belangrijke
doelen: de proftlering ten aanzien van het protestancisme,
de definitieve
vesriging van de sacramentele machtsposicie van de rooms-katholieke
kerk, en
de staatsvorming van de roorns-katholieke
landen.
Werden er vroeger aileen rondom het heiligdom processies gehouden, in de
cijd van de barok was de gehele tocht een grote processie, de deelnemers
ingedeeld naar rang en geslacht, voorafgegaan door kruis en vaandels en onder
leiding van de clerust'", Arnold Angenendt
schrijft: Alles Unkontrollierte find
Undiszjplinierte soli beseitigtJverdenlO8• Aile profane elementen dienden uit religieuze
riruelen verwijderd te worden. Individuele pelgrimages naar het buitenland
werden ten sterkste cntraden'v".
Een belangrijke bijkomscigheid van deze streng georganiseerde tochten was
de ontwikkeling van religieuze liederen in de volkstaal. Ieder bedevaartoord van
enige betekenis had eigen liederen waarin, meestal in tailoos veel strofen - men

103

idem 819
idem 812
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had de tijd onderweg - de ontstaansgeschiedenis
van het heiligdom werd
verteld. Niet iedereen kende natuurlijk deze eilenlange liederen uit zijn hoofd,
maar dat werd opgelost door ze walfahrtsweiss te zingen, dat wil zeggen: een
voorzanger zong een regel voor en de pelgrims zongen die na'!".
De katholieken die nog in protestante landen leefden hadden natuurlijk heel
weinig mogelijkheden om een pelgrimage te ondernemen, maar zij lieten zich
niet gemakkelijk afschrikken. Hoewel pelgrimages officieel verboden waren
door de overheid, was er vanuit de Republiek der Verenigde Nederlanden toch
een levendig verkeer
naar heiligdommen
net over de grens, zoals
Scherpenheuvel, Handel en Kevelaer 111.

II.9 DE VERLICHTING
De Verlichting betekende andermaal een noodzaak tot bezinning. Nu
kwamen er ook in de katholieke land en restricties op pelgrimstochten. Die
kwamen met aileen van de wereldlijke machthebbers maar ook van 'verlichte'
bisschoppen't-. De tridentijnse teugels werden strakker aangehaald. Maria en de
heiligen werden meer en meer voorgesteld als voorbeeldige christenen die
nagevolgd moesten worden. Miraculeuze beelden werden uit de kerken
verwijderd: het leek niet langer logisch dat God de door hemzelf geschapen
natuurwetten met wonderen buiten werking zou steilen. De sacrale interpretatie
van het landschap, waarin pelgrimage en wonder hun plaats konden vinden,
werd vervangen
door een wetenschappelijke
interpretatie:
liever een
sterrenwacht op de top van een berg dan een heiligdom113. In geheel WestEuropa werden in de achttiende eeuw bisschoppelijke verordeningen tegen
pelgrimages uitgevaardigd en ook het aantal feestdagen werd door vorsten en
bisschoppen drastisch beperkt. De pelgrim genoot met langer zijn privileges,
maar werd eerder gezien als een klaploper die geen zin had om te werken. Een
arbeidzaam en deugdzaam leven gold voortaan als het belangrijkste god
welgevallige 'goede werk'. De gelovige diende in zijn parochie te blijven en zijn
aandacht te richten op de zondagse eucharistieviering. De tijd die een christen
diende te besteden aan bidden was afhankelijk van de hoeveelheid tijd die
overschoot na het werk. Oat was natuurlijk met voor aile standen gelijk:

\VI.: Religion und Brauch (Darmstadt 1992) 112-113.
M.: Over degrms.
112 G LITH,
K: Geschichtlicher Abriss der marianischen Wallfahrtsbewegungen 823.
113 H:\BERJ\L·\S, R: Wallfahrt und Aufrnhr. Zur Geschichte des lf7under;g/aubms in der friihen Nettzeit (=
Historische Studien Band 5) (Frankfurt 1991) 106-115; 180-189.
1111

H,\RTlNGER,

111

W1NGENS,
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Es mi:igen also jene Christen, deren Beruf es fordert, oder welche Zeit genug dazu
verwenden konnen, sich langere Zeit mit dem Gebethe beschaftigen, Christen aus
geringem Standen soilen nur kurze Gebete verrichten, und dann zu Zeiten und bei
gewissen Veranlassungen
ihr Gemi.it zu Gatt erheben, und zu dessen Ehre ihre
Arbeit verrrichten 114. [ ... J so 1St offen bar die erste Eigenschaft
eines guten,
gottgefilligen
Gebethes diese: dass es aus dem Herzen komme. Gatt ist ein Geist,
sagt unser Heiland, Joan. 4., und die ihn anbethen, mussen ihn im Geiste und in der
Wahrheit anbethen liS.

De roorns-katholieke
Verlichtingstheologen
vonden hun inspiratie in de
werken van de Moderne Devotie, maar de overeenkomst
van hun ideeen met
die van Erasmus en Luther is niet over het hoofd te zien. De aanbevolen
arbeidsmoraal doet aan die van het calvinisme denken.
Maar net als ten tijde van de Reformatie verliep de vernieuwing ook nu niet
zander slag of stoot. De beperking van het aantal feestdagen betekende slechts
tijdelijk een beperking van het aantal pelgrimages: men paste zich aan, maar
ondernam de tocht desalniettemin (bijvoorbeeld op de eerstvolgende zondag!)
en hield vast aan de rituele verering van de heiligen!!".
Waar in de tijd na het Concilie van Trente aanvankelijk de maatschappelijke
elite haar stempel drukte op de activiteiten in de bedevaartplaatsen,
vooral in de
nieuwe aan Maria gewijde heiligdommen, werd de pelgrimage nu een onderdeel
van de 'volksreligiositeit' en taboe voor de maatschappelijke
elite. Nu kwam de
kritiek op de pelgrimage uit het hart van de roorns-katholieke
kerk'!", De
Verlichtingstheoloog,
[ezuiet, hoogleraar en bisschop Johann Michael Sailer
(17 51-1832) schreef:
Besser ware es wenn die Wallfahrten
nie enrstanden
waren. Und ein Volk, das
glaubt, dass nur von Gatt al1ein aUes Gute komme,
und class dieser Gatt
allgegenwartig,
also seine Huld
an keinen
Ort gebunden
sei, bedarf
der
Wallfahrtsplatze
schon gar nicht'!",

In de noordelijke
Nederlanden
'eliteoffensief
wat gecompliceerd.
Om
kunnen blijven onderscheiden werd een
maar juist tot officide leer hers chapen.
114

D.\RUP,

lag de situatie voor dit kerkelijke
zich van de protestantse
omgeving te
aantal volkse gebruiken niet afgeschaft,
Frijhoff noemt in dit verband Kevelaer

F. W.: Unterhoflungen mit Gott: ein Gebeth- lind Erbouungsbllch fliT eatbotiscbe Christen

(Munster 1823 [18111) X.
115 idem XII

R: Wo/lfohrt und At/fruhr 129-179.
W.: Vo/ks- und E/itenfrdmmigkeil 317-357.
IIR Geciteerd
in: M.\RX,].: Das IVo/lfohtten in del' katho/ischen Kircbe. Historisch-sritiscb dar;gestelltnacb
den 5 chriften der Kircbenuater lind den Conalien von den ersten christlicben [abrtmnderten bis ollf die net/ore Zeit
116

HABERM\S,

117

FRETT.\G,

(Trier 1842) 162 noot 19.
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als voorbeeld van een geofficialiseerde
volkscultuur of een gepopulariseerde
elitecultuur!".
Ten slotte zorgde De Franse Revolutie voor een dieptepunt
in de
pelgrimage-activiteit
in grote delen van Europa.

II.10 NEGENTIENDE

EN TWINTIGSTE EEUW

In de negentiende en twintigste eeuw waren het vooral verschijningen (van
Maria) en visioenen
die de aanleiding voor het ontstaan
van nieuwe
heiligdornmen en bedevaartplaatsen
vorrnden. Tot de activiteiten die de roomskatholieke hierarchic ontplooide
om de gevolgen van de Franse Revolutie
ongedaan
te
maken
hoorde
ook
het
ondersteunen
van
rueuwe
bedevaartplaatsen.
Met de uitroeping van de doctrine van de Onbevlekte
Ontvangenis in 1854 werd Maria weer in het rniddelpunt van de katholieke
devotie geplaatst.
In 1846 verscheen Maria aan rwee kinderen van eenvoudige komaf in het
Franse La Salette. Dit was de eerste van een reeks Mariaverschijningen
aan
kinderen die haar hoogtepunt yond in Lourdes in 1858 en haar voorlopig einde
in Medjugorje in 1981. Soortgelijke verschijningen vonden plaats in Pontmain
(1871), in Fatima (1917), in Banneux (1933) en in Beauraing (1932/33). Al deze
plaatsen werden heiligdommenl-". Een van de heiligdommen
in deze reeks,
Lourdes, werd een van's werelds grootste bedevaartplaatsen.
W onderen - in de vorm van genezingen en bekeringen - gingen in deze
bedevaartplaatsen
weer een grote rol spelen. Het verschil tussen deze
heiligdommen en die van voorgaande eeuwen is vooral gelegen in het feit dat
deze nieuwe heiligdommen
aanvankelijk geen cultusobject hadden. Ze waren
gebaseerd op de beweringen van kinderen die geen enkel tastbaar bewijs
konden leveren. Wel was er in de meeste gevallen vanaf het begin een grot, een
bron of een rots bij de cultus betrokken. De Mariabeelden - vervaardigd aan de
hand van de beschrijving van de kinderen - die na verloop van tijd op deze
plaatsen werden opgesteld tonen Maria als een jong meisje zonder kind.
Een ander verschil: wat de aard van de verschijningen
ook moge zijn, de
kinderen waren echt en niet legendarisch. De stichtingslegenden
gingen in deze
gevallen echt vooraf aan de stichting van her heiligdom. Bij deze verschijningen

W.: Vraagtekens bij her vroegmoderne kersteningoffensief, in: G. ROOIJAKKERS &
VAN DF.R ZEE (red.): &Iigieuze No/kscu/tllllr. De spanning tussen de voo'll,esclm:ven orde en de gelee/de
praktijk (Nijmegen 1986) 71.
1211L.\URENTIN,
R.: Marienerscheinungen,
in: W. BEINERT & H. PETRJ (Hrsg.): Handbucb der
M.arienktmde (Regensburg 1984) 531-533. Soms wordt de verschijning in Parijs in 1830 (Rue du Bac)
als de eerste in deze reeks beschouwd.
II~ FRIJHOFF,

TH.
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is alie op dar moment beschikbare wetenschap ingezet om greep op de aard van
de visioenen te krijgen. Vee! resultaat heeft dat nooit opgeleverd.
Een derde verschil tussen de 'zieners' op deze plaatsen, en hun voorgangers
elders, was het verschijnsel van de 'geheimen'. Te beginnen bij La Salerte
kregen de kinderen in deze reeks ailemaal tijdens de verschijningen door Maria
geheimen toevertrouwd
die ze aan niemand mochten vertellen, Toen bij de
ondervragingen
van de rwee kinderen - een jongen van elf en een meisje van
vijftien - in La Salette aan het licht kwam dat ze ieder een geheim van Maria
hadden meegekregen, werden ze zwaar onder druk gezet om hun geheim
bekend te maken. De wildste specula ties, vooral van apocalyptische aard, deden
de ronde. Alom werd vermoed dar de geheimen eindtijdprofetieen
waren.
Uireindelijk hebben de kinderen na vijf jaar touwtrekken allebei hun geheim op
papier gezet, en die papieren zijn in een verzegelde enveloppe overhandigd aan
de paus. Die heeft ze nooit openbaar gemaakt. Het meisje publiceerde later zelf
haar geheim, dat inderdaad apocalyptisch
van aard was!?'. Bij aile latere
verschijningen in deze reeks was vervolgens sprake van geheimen, waarvan die
van Fatima het meeste stof hebben doen opwaaien.
In Fatima was in 1917 sprake van drie kinderen waaraan Maria verschenen
was. Twee van hen overleden
kort na de verschijningen
tijdens een
griepepidemie. De enig overblijvende ziener - een meisje van tien ten tijde van
de verschijningen, genaamd Lucia - overleed op 13 februari 2005 op 97 -jarige
leeftijd als non in een klooster in Coimbra. Tussen 1935 en 1941 heeft Lucia
haar ervaringen van 1917 opgeschreven en daarbij ook de eerste rwee delen van
een driedelig geheim onthuld. Het eerste geheim was een visioen van de hel. De
tekst van het tweede geheim werd geinterpreteerd
als een voorspelling van (1)
het einde van de Eerste Were!doorlog,
(2) de komst van de Tweede
Wereldoorlog als straf voor de zondigheid van de mensheid. Het belangrijkste
aspect van het tweede geheim was echter de opdracht tot de bekering van
Rusland en een profetie waarin Rusland (het communisme)
en de paus de
machten vao kwaad en goed vertegenwoordigen
op her apocalyptische
strijdtoneel van de eindtijd. Dat her begin van de Russische revolutie en de
verschijningen in Fatima beide in 1917 vielen werd als een betekenisvol feit
gezien. Het derde geheim werd niet bekend gemaakt, maar in 1957 op papier
aan de paus overhandigd.

121 ZL\ID.IRS-S\\ IRTZ, S. 1..: Encollnlfring
.1100'. T'IJ'ioIlJ ofXlaryfrom
La Solette 10 Medjttgolje (New
York 1991) 27-43; 165-189. Her idee dar de eindtijd voorafgegaan
zou worden door ccn tijd
waarin Maria cen hoofdrol lOU spclen en vcclvuldig zou inrervcniercn
in her verloop van de
geschicdenis
srarnr aJ uit de zcvcnricnde
ccuw. 1n Frankrijk werd dir idee gemregreerd
in een
narionalisrische
ideologic: Frankrijk was her land "an .\[aria's voorkeur. Zie: ZI~ID.\RS-S\\'.\RTZ, S.
L.: Eficolllllm'flg .\10')' 250-259; KsI·.J.\\.I', TH. A.: .\/iradeJ c- Propbeaes if} ,\'ifieleml!J-Cet/IIIT)' France
(New Brunswick 1983) 93.
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Algemeen werd aangenomen
dat dit 'derde geheim van Fatima' een
belangrijke profetie bevatte over een gebeurtenis in verb and met Rusland en de
Koude Oorlog122. De val van de Berlijnse Muur werd als een overwinoing van
de Maagd van Fatima beschouwd. Een segment van de muur is naar Fatima
overgebracht en wordt daar gekoesterd als een belangrijk reliek. Paus Johannes
Paulus II beschouwde het feit dat hij op 13 mei 1981 een aanslag op zijn leven
overleefde als het werk van de maagd van Fatima (13 mei was de eerste dag van
de verschijoingen in 1917 en sindsdien de belangrijkste feestdag in Fatima). Op
13 mei 1982 bezocht hij Fatima en overhandigde de kogel die hem bijna fataal
was geworden. Die kogel is in de kroon van het beeld van de maagd van Fatima
gezet. Op 13 mei 2000 werd aan de geschiedeois van Fatima een oieuw
hoofdstuk toegevoegd to en paus Johannes Paulus II het zo veel bespeculeerde
'derde geheim van Fatima' bekend maakte: het visioen betrof een gewelddadige
aanslag op 'een bisschop in het wit' (de paus is de eoige bisschop die in het wit
gekleed gaat). Johannes Paulus II verklaarde zichzelf en de aanslag op zijn leven
tot het subject van het derde geheim van Fatima en gaf zichzelf daarmee
nadrukkelijk
een plaats in de heilsgeschiedenis.
Overigens heeft de eoige
zieneres van Lourdes, Bernadette
Soubirous, altijd volgehouden
dat haar
geheim strikt persoonlijk was en het nooit aan iemand to evertrouwd , ook oiet
aan de paus. In Lourdes heeft het geheim dientengevolge nooit een grote ral
gespeeld.
Na de Tweede Wereldoorlog
vonden er nog een aantal van dergelijke
verschijoingen plaats in Europa, de bekendste daarvan in Medjugorje (Bosnie)
in 1982. Geen van deze naoorlogse verschijoingen is echter door de roomskatholieke kerk erkend. Na de Tweede Wereldoorlog vond de literatuur over
Fatima grote verspreidiog in katholiek Europa en de preoccupatie met Rusland
en het communis me in verband met eindtijdgebeurteoissen
keert in veel van de
naoorlogse
verschijoingsberichten
terug. Ook worden er steeds pogingen
gedaan de paus bij deze verschijoingen
te betrekken'<',
Opvallend is dat de
verschijoingen
en de overdracht van de geheimen steeds gecompliceerder
en
langduriger worden. De verschijoingen in Medjugorje duren intussen al meer
dan twintig jaar, en de beloofde tien geheimen die ieder van de zes zieners zou
krijgen zijn nog steeds oiet allemaal geopenbaard.
De reden voor de
langdurigheid van de verschijoingen in Medjugorje wordt door de gelovigen
gezocht in het feit dat dit de laatste verschijoing van Maria zou zijn voor het
begin van de eindtijd. Op het moment dat de zes zieners allen hun tien
geheimen ontvangen hebben, houden de verschijoingen op en breekt (aldus de
aanhangers van deze cultus) de eindtijd aan.
122

ZlMD.\RS-S,URTZ,

S. L.: Encountering

gedaan zich de cultus rond Fatima roe
123 idem 224

te

Mary 190-219. Ook her Franco regime heeft pogingen
eigenen. Zie: idem 268.
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De machtsstrijd
tussen de zieners en hun aanhangers
enerzijds, en de
kerkelijke hierarchic anderzijds, die ook al te vinden was in de 'herderlegenden'
van vroegere Mariaheiligdornment>,
speelt ook bij deze verschijningen een rol.
Wordt bij de door de kerk erkende verschijningen
de rol van de zieners
overgenomen, of in ieder geval gereguleerd, door de kerkelijke gezagsdragers,
bij de niet erkende verschijningen is dat natuurlijk niet het geval. Daar kunnen
de zieners en hun mede- en tegenstanders
vrijuit roilen in her kosrnische
eindtijddrama op zich nemen en toegewezen krijgen.
Door Sandra L. Zimdars-Swartz is dit gehele complex als voigt samengevat:
Most apparition devotees have understood
recent Marian apparitions as part of a
pattern of divine activity in the 'last days' immediately
preceding
the Second
Coming of Christ. They have seen connections
between various apparitions and
between these apparitions and other religious and secular events of recent times,
and they have found keys to an understanding
of the contemporary
world situation
and of history in general in these visitations of Mary and in the messages and secrets
associated with them. History as they see it is an all-compassing
divine plan in
which the Virgin, appearing on earth in the last days, has been assigned a very
special role+". [...] In fact, something like a single, transcultural, apocalyptic ideology
based on apparition messages has grown up in recent years around the edges of
mainline Roman Catholic institutions which incorporates
the messages of various
apparitions
and to which the majority of supporters
of the more recent
unrecognized
apparitions could be said to subscribe. This ideology is a sort of
popular, free-floating
apocalyptic
worldview,
built out of images and themes
prominent in the messages of the more recent apparitions
and can be seen as
anchored in almost anyone, or any combination of, these apparitionsl-".

De theologie rond deze culten draait vooral om het lijden. De aanhangers
interpreteren
hun eigen lijden aan de contingentie
van het bestaan als
mogelijkheid om de zonden van de wereld uit te boeten door dit lijden 'op zich
te nemen en aan Maria op te dragen'. Het onvermijdelijke
lijden wordt
getransformeerd
in een actieve deelname in de kosrnische strijd om de redding
van de wereld:
[... ] which is a passage from a meaningless to a meaningful suffering, through an
encounter with a maternal figure whose own suffering is meaningful in the sense
that it is accepted as part of an all-encompassing
divine planl-". [... ] It is the fact
that the experiences
of apparition
seers and devotees
are quasi-cognitive
experiences of the unveiling of another realm [...] that underlies these persons'
Zie voor her 'herdermotief in de stichtingslegenden van Mariaheiligdommen: 111.2
ZlMDARS-S\X',-\RTZ,
S. L.: Encountering Mary 246.
126 idem 247
127 idem 266-267

124
125
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passionate concern for messages, secrets, and hidden rneanings+". [...] And the fact
that these quasi-cognitive experiences are preceded by suffering and a sense of crisis
and come to focus in a vision or an awareness of a maternal presence [...] may
explain the immense
psychic energy with which representations
of these
experiences are cathected and defended-".

Lourdes werd al in de negentiende eeuw het doel van een geheel nieuw type
pelgrimage: de georganiseerde en internationale treinbedevaart. Deze massale
treinbedevaarten bestaan nog steeds, maar er wordt nu ook gebruik gemaakt
van de touringcar en het vliegtuig.
Het Tweede Vaticaans Concilie (1963-1965) bracht ook voor de
bedevaartplaatsen grote veranderingen. De meeste heiligdommen hadden in die
jaren met een teruglopend bezoekersaantal te kampen. De 'volksreligieuze'
activiteiten werden hoogstens nog gezien als een compensatie voor de door het
concilie doorgevoerde hervorming en versobering van de officiele liturgie. De
pelgrimage verdween uit het kerkelijk blikveld als een relict uit vroeger tijden
dat op sterven na dood was!3o. Bovendien werd de Mariaverering - zoals dar
gebeurd was met de heiligenverering tijdens het Concilie van Trente in de
zestiende eeuw - na het Tweede Vaticaans Concilie aan banden gelegd. Sterker
dan ooit tevoren gold het motto per Mariam ad Christum. Aileen als weg tot
Christus is de Mariaverering voor de rooms-katholieke kerk nog acceptabel: het
paasmysterie dient het centrum van de geloofsbeleving te zijn. Het Directorium
over Volksvroomheid en Liturg,ie zegt aan het begin van het gedeelte waarin
pelgrimages worden behandeld: Vo(gens chnstelijke overlevering is het hoogste en

uiteindelijke heiligdom de verrezen Christus [... ]131.
Aan het eind van de jaren zeventig echter ontstaat er een opleving van de
pelgrimage die tot op de dag van vandaag voortduurt. Maar het zijn niet aileen
vrome katholieken
die nieuwe belangstelling tonen. Ook protestanten,
buitenkerkelijken, wetenschappers
en kunstenaars vertonen zich in groten
getale in de bedevaartplaatsen.
Gods yolk is opeens weer volop onderweg.
Letterlijk.

11.11

128
129

RECENTE

ONTWlKKELINGEN

idem 269
idem 270

POST, P.: Onderweg. Tussentijdse norities met be trekking tot het bedevaartonderzoek,
in: M.
V.\N UDEN & P. POST: Cbristeli;ke bedeuaarten. Op weg naar beil en be/ing (Nijmegen 1988) 1-37.
131 Directonum over volksliroombeid en Liturgic (= Liturgische documentatie. Bijlage bij het directorium
voor de Nederlandse kerkprovincie) (Zeist 2003) 175.
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Het eerst deed dit nieuwe fenomeen zich voor op de middeleeuwse weg
naar Santiago de Compos tela. Terwijl de weg eeuwenlang niet door pelgrims
was gebruikt, kwam aan her begin van de jaren tachtig de belangstelling weer op
gang. Aanwonenden
zagen tot hun verbazing opeens wandelende en fietsende
pelgrims voorbij komen, en kloosters werden overrompeld
door de vele
verzoeken om een overnachtingplaats.
Ook de aantallen pelgrims en toeristen
die zich gemotoriseerd naar Santiago begaven stegen enorm.
Inrussen is er een geheel nieuwe in£rastructuur random de pelgrimsraute
ontstaan. Vanaf de Frans-Spaanse
grens is de middeleeuwse
'hoofdweg' naar
Santiago, de camino frances, weer geheel bewegwijzerd.
Ook zijn er weer
voldoende overnachtingsmogelijkheden
op loopafstand
van elkaar langs de
route. De drukte op de camino neemt volgens sommigen op dit moment weer
rniddeleeuwse
proporties
aan. Jan Pijbes schrijft over de laatste honderd
kilometer voor Santiago (de rninimumafstand
die nog een 'Compostela'
oplevert):
SintJacobus heeft aan belangstelling niet te !dagen. [ J Met zijn honderden zijn we
inmiddels op weg naar de tombe van Jacobus. [ J Hele legers rukken op naar
Santiago. [... J Het is een potsierlijke stoet. [... J Sommigen lopen zo ongelukkig dar
je even denkt dat ze zich anders op vier benen voortbewegen.
Begeleidende
ravitailleringsauto's
staan op vitale kruispunten,
Rugzaktransporteurs
doen goede
zaken. Mobiele telefoons gaan tekeer. Taxibedrijven
adverteren via plakkaten op
middeleeuwse muurtjes. Her pad is bezaaid met versleten of afgeworpen been- en
voetwindsels.
En in Santiago: Mer het doorkruisen
van industrieterreinen
en
buitenwijken
van de stad vervliegt mijn laatste restje hoop op een bijzondere
intocht. In de binnenstad is het waanzinnig druk en op de route naar de kathedraal
kun je over de koppen lopen 132.

Waar de meeste 'klassieke' rooms-katholieke
pelgrims tegenwoordig dankbaar gebruik maken van moderne vervoersmiddelen,
heeft voor de hedendaagse
Santiagogangers juist het geheel of gedeeltelijk te voet afleggen van de middeleeuwse weg de meeste aantrekkingskracht.
'Het gaan van de weg' is belangrijker
dan het doel'-", in ieder geval belangrijker dan het rniddeleeuwse doel, de relieken van de apostel Jacobus. De meeste hedendaagse pelgrims maakt het niet
veel uit of in het graf inderdaad de overblijfselen van de apostelliggen
of niet,
Zij hebben weliswaar in veel gevallen een christelijke achtergrond,
maar zijn
maar voor een klein deel praktiserend roorns-katholiek,
Soms worden alle reli-

132Pl,lBES,].: Pelgl1m mel rreditcard. Ontmoetingen tijdens een roettocbt naar bet einde van de
wereld (= Santiago de Composte!a-bibliotheek, dee! 7) (Schoorl 2002) 128-130.
133J\fL'LDER, A.,]. PIEPER & R. v \N UnEN: Moderne pelgrims naar Santiago de Compostela. Van
mythe naar handeling, in:]. Pn,PER, P. POST & R. \'.IN UnEN (red.): Pelgrimage in beweging. Em
chnstelijk ntuee! in nieuu« con/ex/en (Baarn 1999) 39-56.
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gieuze tradities radicaal afgewezen. De religieuze orientering van deze pelgrims
is heel divers: katholieke
geestelijken 13-+, katholieke
Ieken, protestanten,
buitenkerkelijken
en new age aanhangers. Aflaten zijn met meer aan de orde. In
de woorden van Herman Vuijsje: Hedendaagse peigrims bebben er meesta! meer beboefte

aan, met ~chzelf in bet reine te komen dan een schuldenregeiing te trifftn met de .schepper35.
En langs de route vertelt een vrouw hem haar mening: De Camino is voigens mij
zelf het l)ageJJuur.Je lijdt, je moet uecbten !egenjezelj; je Z}J'eet,je wordt gebakken, je hebt
Pijn. Je u/ordt gezuiverd: het purgatorio136• Jan Houdijk schrijft: Weilfch! is bet
peigrimeren-pur-sang aileen fJ/oge!ijk met een onvoonvaardelijk gelooj. Maar dat er een gees!,
een spiritus u/aait over de camino u/aaraan ook Coos en ik deel bebben, daaraan twijfe! ik
niet. He! is een 77rys!iekgebeuren,met lichaam engees! vol!edit,ingeschakeldt37.
Al met al vertonen de hedendaagse Santiagopeigrims een overeenkomst met
de peigrimerende Ierse monniken van de vroege middeleeuwen, zowel wat hun
nadruk op 'de weg' en hun relatief geringe belangstelling voor de 'heilige plaats'
betreft, als oak wat betreft hun voorkeur voor het lopen als middel am zich te
verplaatsen'Y.
In 1987 is de camino naar Santiago tot European Cultural 1tine1'07]1verklaard
door de Raad van Europa. Een nieuwe mijlpaal: aan de route wordt een
zelfstandig cultureel belang toegekend, dat los staat van de religieuze context,
en daarmee wordt het domein van het toerisme betredenl-".
In Nederland is de Amsterdamse Stille Omgang een aanknopingspunt
voor
protestanten
am voorzichtig toenadering tot bedevaarttradities
te zoeken. De
Stille Omgang is het overblijfsel van een tijdens de Reformatie verboden sacrarnentsprocessie,
die vanaf 1345 jaarlijks gehouden werd ter herinnering aan een
sacramentswonder.
De tocht kon vanaf de Alteratie in 1578 aileen nag
individueel of in kleine groepjes onder bescherming van de duisternis worden
gehouden. Vanaf 1881 werd de vroegere sacramentsprocessie
in deze nieuwe
vorm van een nachrelijke 'stille tocht' gerevitaliseerd. Op haar hoogtepunt in
1960 trok de tocht tachtigduizend deelnemers die verdeeld over drie nachten
134 Zie: BURG~L\N,H,: Dagboek ran een pelgrim. [.reniag JlCIII em I 'oetreis naar bel graf ran [acobus te
Compos/ela (1969); LL1YN, K. V.\N: He! gratlnl,ogeltje. Voeltocht l1aar Sat//iago de Compostda (Aalsmeer
1993); SL"DDENS,W.: Op sabbatJreis qfstand. J/oe/tocb/llaar Santiago de Compos/eia (Nijmegen 1996);
BOSCH, L.: O,JdenIJeg.ugboek I'at/ eenpelgnm (Utrecht 1989).
IJ5 VU1JSJE, H.: Pelgrim zot/der God 59.
Ll6 idem 113
11- HOL-DlJK, C. &. J. HOU)IJJ..::
Saar de II/are.Jacob. Dagboek I'all een I'oe/loeb!flaar S(Jn/iago de
Composteia (= Santiago de Compostela-bibliothcek, deel 4) (Schoorl 1990) 265.
I}R Zic voar
de nadruk op her 'onderweg zijn' van de Santiagopelgrims ook: H.\.-\B, B.:
Pelgrimage: weg en beweging. Innerlijke transformatie van hedendaag e voetpelgrims naar
Santiago en strUcturele verandcringen van de weg, in: J. Pll;PER, P. POST & R. \' \N UDEN (red.):
Pelgri/ilage in bewegit/g. Een cbristeli;k I7tuee/ ill t/te1/1IJecot/texlen (= UTP-katernen 22) (Baarn 1999) 1337; FREY,N.: Pilgrim Slories. 011 aNd O./!Ibe Road /0 Santiago (Berkeley 1998).
119 H.\_\B, B.: Pelgrimage: weg en bcweging.
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langs de route van de vroegere sacramentsprocessie
door Amsterdam trokken.
Op dit moment
trekt de nachtelijke
tocht in maart enkele duizenden
deelnemers. De uiterst sobere vorm van de tocht is ook voor protestanten
een
aanvaardbare vorm van devotioneel ritueel. Volgens Peter Jan Margry heeft de
Stille Omgang van Amsterdam
model gestaan voor latere katholieke stille
ommegangen
en die weer voor de stille ommegangen
die na de Tweede
Wereldoorlog werden gehouden om de oorlogsslachtaffers
te gedenken. Al in
1946 werd de stille tocht naar de Waalsdorpervlakte
vergeleken met een
'bedevaart naar een symbolisch graf. Daarmee heeft het ritueel van de stille
ommegang zich losgezongen van het katholicisme en een oecumenisch karakter
gekregen. Daardoor kon het later in de twintigste eeuw uitgroeien tot het ritueel
van de stille tocht na rampen. Dat ritueel is een van de dragende krachten
onder de Nederlandse civil religion, aldus Margry. De invloed van de na-oorlogse
stille ommegangen
heeft zich teruggebogen
naar de Amsterdamse
Stille
Omgang. Het oorlogsmonument
op de Dam is ingevoegd als een nieuwe 'static'
en de intenties die jaarlijks aan de tocht worden verbonden
zijn actuele
vraagstukken. In 2003 was de intentie gericht tegen 'zinloos geweld'I".
Ook tat de recent (na een wonder) weer geheel opgeleefde bedevaartplaats
Dokkum
voelen
protestanten
zich aangetrokken.
Daar
worden
ook
oecumenische
diensten gehouden.
Internationaal
geldt het Franse Taize als
bedevaartplaats
met oecumenische
aspiraties, maar ook de grotere roomskatholieke heiligdommen
lijken meer en meer plaatsen voor oecumenische
ontmoeting
te worden!". Anderzijds
worden
grootschalige
protestantse
kerkelijke manifestaties geinterpreteerd
als pelgrimagesl42.
Bedevaartplaatsen
blijken echter niet alleen in staat om verschiUende
christelijke denominaties te verenigen, ze kunnen ook dienen als heiligdom van
verschillende godsdiensten'<'. Soms gaan heiligdommen over van de ene religie
op de andere'+'.
Het Engelse Glastonbury is een goed voorbeeld van een heiligdom dar vele
verschillende
religieuze stromingen
tegelijkertijd
een onderkomen
biedt.
Verschillende legenden verhalen dat in Glastonbury de wieg van het Engelse

1411

C. ISPF:RS,C. & P. J. i\LIRGRY: ldentiteit en spiritsaliteu uan de .Amsterdamse Stille Omgang (Hilversum

2006).
141 G.IDILLE,j.:
Lourdes - un pelerinage a l'echelle de la carholicite: bilan d'unc enquerc, in: Social
Compass 36/2 (1989) 175-186.
142 LCKHIS, 1.: Church
meeting and pilgrimage in Germany, in: So{'ial Compass 36/2 (1989) 201218. Zie voor protcstantse pelgrimages (naar Jeruzalem) ook: B IRTHOJ.O~IF\X·, C. & F. HCGHES
(eds.): Explorations in a Christian Theolo!!) oj Pilgrimage.

143 Zie o.a.: YOlNC;ER,
P.: Velankanni calling: Hindu patterns of pilgrimage
in: A. 10RINIS (ed.): Satred journeys 89-99.
1-14 MORINIS, A.: Persistent
peregrination
101-113; SI CL.\IR, K. P.: Mission
pilgrimage, in: A. i\fORIN1S (cd.): Socredjoumeys 233-256.
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christendom stand: Joseph van Arimathea zou vanuit het Heilige Land daar aan
wal zijn gegaan en St. Patrick zou de eerste abt van het klooster zijn geweest.
Daarvoor zou het een opleidingscentrum
vo or Keltische druiden zijn geweest
en er zou een Keltisch heiligdom en een heiligdom van de Grote Godin
gevestigd zijn geweest. Daaroaast is het oak nag verbonden met de Arthur- en
Avaloolegenden.
Het speciale karakter van Glastonbury wordt wel 'verklaard'
met een kennelijk speciale configuratie van 'leilijnen' op die plaats. Er zijn ook
graancirkels en UFO's gesignaleerd.
Het complex - een oude toren op een heuvel, een bran, en de abdij - trekt
pelgrims
van zeer uiteeolopende
herkomst.
Katholieke
en anglicaanse
christenen houden er hun pelgrimages, maar oak soefi's en boeddhisten. Een
heel scala aan new age aanhangers, met uiteeolopende
achtergronden
en
bedoelingen,
beschouwt Glastonbury
als een 'heilige plaats'. Dit alles heeft
geleid tot wat Marion Bowman noemt een spiritual sennce industry, waarin een
hoge waardering bestaat voor alles wat 'Keltisch' is. Sommigen zien in de
activiteiten in Glastonbury een Keltische Renaissance'l'".
Een bescheidener
voorbeeld
van het interreligieus
gebruik van een
bedevaartplaats
is te vinden in Kevelaer, vlak over de Nederlandse grens in
Duitsland. Daar komen ieder jaar in augustus meer dan tienduizend Tamils
(hindoes) uit Duitsland en de Benelux samen voor een bedevaart naar de
Troosteres der Bedroefden. Ondanks het feit dat zij geen christenen zijn, staan
ze in lange rijen vo or de Gnadenkapelle om een kaars te offeren'<.
Het 'pelgrimagemotief'
blijkt echter oak in seculiere contexten voor te
komen. In de media en in het spraakgebruik worden woorden als 'p elgrim , en
'pelgrimage'
gebruikt
voor een grate varieteit aan rituele handelingen.
Oorlogsgraven
en -monumenten
hebben
zich in de afgelopen decennia
ontwikkeld tot 'heilige plaatsen', doel van georganiseerde 'pelgrirnages' en plaats
van bezinning voor velen. Het Holocaustmuseum
in Jeruzalem neemt in deze
rij natuurlijk een uitzonderlijke plaats in, maar ook de oorlogsgraven
uit de
Eerste Wereldoorlog in Frankrijk en Belgie en die uit de Tweede Wereldoorlog
in Nederland vervullen deze ral. Oak hier wordt de nabijheid van 'relieken'
gezocht, niet die van een heilige, maar die van een (oorlogs)held, en oak hier
gaat het vaak am 'heling', niet fysieke heling, maar emotionele heling van oude
wonden bij familieleden en medesoldaten die de oorlog overleefden'<'. Oak wie
145 BOW~L\N, M.: Drawn
to Glastonbury,
(Basingstoke
1993) 29-62.

in: 1. R.F.. \OER & T. W.\LTER: Pilgrimage in Popular Culture

146 Zie
VOO! gedeelde
christelijke
en islamitische
heiligdommen:
O'l'vIAHONY, A.: Louis
Massignon, the Seven Sleepers of Ephesus and the Christian-Muslim
pilgrimage at Vieux-Marche,
Brittany, in: C. B.\RTHOLOMEW & F. HUGHES: Explorations in a Christian Theology of Pilgrimage 126148.
1~7 W.\LTER, T.: War Grave
63-91.

Pilgrimage,

in: I. READER & T. WAl.TER: Pilgrimage in Popular Cultur»
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zonder speciale
binding met de plek dergelijke oorlogskerkhoven
betreedt,
voelt zich op 'heilige grond'.
In de Verenigde Staten zijn de oorlogsmonumenten
nauw verbonden met
de civil re/igion, de religieuze interpretatie van de Amerikaanse geschiedenis148.
Het sobere monument in Washington
met de namen van aUe Amerikaanse
oorlogsslachtoffers
van de oorlog in Vietnam is een plaats die ook nietAmerikanen ervaren als 'heilige grond'I~9. Ongetwijfeld zal het monument voor
de slachtoffers van de aanval op het World Trade Centre op 11 september 2001
in New York een minstens even grate betekenis krijgen als internationaal
bedevaartsoord.
Ook andere 'helden' worden geeerd op een 'heilige plaats' en met een
'p elgri mage'. De woonplaats van Elvis Presley heeft zich onrwikkeld tot een
heiligdom
met een comrnerciele
en logistieke infrastructuur
een echte
bedevaartplaats
waardig.
Intussen
zijn
er
ook
al
een
aantal
satellietheiligdommen,
zoals ook de grate christelijke bedevaartplaatsen
die
hebben. Men laat briefjes, geschenken en bloemen achter op het graf, houdt
eens per jaar op de sterfdag een 'lichtprocessie'
en gaat gesterkt weer naar huis.
De culrus die vanaf 1977 bestaat kent nu een generatie Elvis-vereerders die nog
niet geboren was toen hij stierf'>".
Ook de plaatsen waar slachtoffers vallen hebben potentie uit te groeien tot
'heiligdommen',
zeker wanneer de slachtoffers beroemdheden
waren, hoewel
dat geen noodzakelijke voorwaarde is. De afgelopen jaren is er in Nederland en
daarbuiten een heel nieuw nerwerk van 'heiligdommen'
voor slachtoffers van
'zinloos geweld' ontstaan. Massale 'pelgrimages' naar de plaats van een ramp
waarbij meerdere slachtoffers zijn gevallen is, zoals gezegd, inmiddels een
vertrouwd verschijnsel. In Nederland zijn de rituele activiteiten naar aanleiding
van de vuurwerkramp in Enschede (2000) en de cafebrand in Volendam (2001)
recente voorbeelden.
Ook slachtoffers van aids en kanker worden op deze manier herdacht. De
locatie biedt zich in dat geval niet vanzelfsprekend
aan en moet dus gecreeerd
worden. In Nederland is het Koningin Wilhelminabos in Dronten in aanleg als
herdenkingsmonument
voor overleden kankerpatienten.
Sinds 2000 is er eens
per jaar in november een boomplantdag
voor de nabestaanden, waaraan ieder
1-18

P IRS()~S, G.: Perspeaires on CI'oiI IVligion (= Religion

Today.

Tradition,

Modernity

and Change

3) (Aldershot etc. 2002). Zie ook: 1l1.6
14~ WEST SFIL\RS,
R. & T. \V.".LTER: From Custer to Kent State: heroes, martyrs and the
evolution of popular shrines in the USA, in: I. RLIOER & T. W II.TER: PitgrilJ1{W III Popniar CIIIllIrf
179-199; DCBISCH,.J.: 'Heartland
of America'.
Memor\',
motion and the (re)construcrion
of
history on a rnororcvclc pilgrimage, in: S. Coleman & J. Eadc: IVJralllillg Pilgritllage. Cultures in
Motion (= Europea Association of Social Anrhroplogisrs)
(London etc. 2004) 105-132.
1511 KI'-:C;, C. : His truth
p;oes marching on : r:;,kis Preslev and the pilgrimage to Graceland,
in: 1.
RE.\DloR & T. \\7ILTloR: Pilgrimage in Popuiar CulllII? 92-104.
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jaar 6000 mens en (het maximum) deelnemen. In een natuurgebied is een rituele
setting gecreeerd - met binnen het 'heiligdom' verschillende zwaartepunten,
zoals in de meeste bedevaartplaatsen het geval is - waarin op de betreffende dag
enkele plechtigheden worden gehouden. Daarbij worden de namen van de
rnensen die het afgelopen jaar aan kanker zijn overleden onthuld. Ook worden
er jonge boompjes voor hen geplant door de nabestaanden. Aan de boompjes
wordt vaak ook nog iets opgehangen, een brief]e, een 'knuffel' of iets dergelijks.
Ook dit ritueel wordt beschreven in de termen van de pelgrimage en expliciet
daarmee in verb and gebrachr'>'.
Op al deze plaatsen gedragen mensen zich in aile opzichten als pelgrims. Ze
brengen bloemen en grote hoeveelheden ex-voto's in de vorm van 'knuffels',
voetbalshawls en briefjes aan de slachtoffers; ze branden kaarsen en houden
processies, meestal in de vorm van een 'stille tocht'. Dat deze pelgrimages niet
geplaatst kunnen worden in een confessionele (mythologische) context, wil niet
zeggen dat ze 'dus' niet religieus zijn. Paul Post schrijft met betrekking tot de
jaarlijkse pelgrimage naar het Wilhelminabos:
De my the is het verhaal waardoor ingezette riten en symbolen op hun plaats vailen,
worden geexegetiseerd
in woord en handeling.
Bij christelijke
bedevaarten
en
pelgrimstochten
is dat het verschijningsverhaal
van Maria, een genezingsverhaal,
het
wonderverhaal
van de heilige, de dood van de martelaar. Verhalen die uireindelijk
verbonden worden met de my the van lijden, sterven en opstanding van Christus.
Zo'n uitgewerkte my the klinkt niet in het polderbos, wel het verhaal van deze en
gene dode, zijn/haar leven en sterven en de ongearticuleerde
hunkering naar een
breder verb and van dat leven en sterven en uiteindelijk hoop, uitzicht. Die hoop
wordt bemiddeld door de handeling, door de idylle van bos en natuur, door de
solidariteit van de incidentele gemeenschap.
Dat er verschil is tussen de uitgewerkte
christelijke my the ven de bedevaart/pelgrimage
en de algemene my the van angst en
hoop met elementen van natuur en mens lijkt op het niveau van de gepresenteerde
my the duidelijk, maar is op het niveau van de rituele toe-eigening,
ervaring en
beleving minder evident. Bedevaartonderzoek
maakt dat op zijn minst aannemelijk,
zoals vanaf de vroege kerk pelgrimage onder de verdenking staat niet geent te zijn
op de onversneden
christelijke mythel52

Voor de pelgrims lijkt het gebruik van christelijke symboliek bij deze
seculiere pelgrimages vaak geen enkel probleem. Sommige vereerders van Elvis
Presley beschouwen hun held als een heilige, die voor hen bidt in de hemel'<':
hij is opgenomen in her pantheon van de rooms-katholieke heiligen. Ook op

151 POST, P.: De 'Bomen
voor het Leven'-dag en de rituele referentie
bedevaart/pelgrimage, in: Jaarboek uoor Uturgieonderzoek 21 (2005) 195-212.
152 idem 206-207
153 KlNG, C. : His truth goes marching on 103.
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andere plaatsen vindt een onontwarbare vermenging van religieuze en seculiere
symbolen plaats, zoals bij de Anfield Pilgrimage in Liverpool na de ramp in
Sheffield. Tijdens een voetbalwedsrijd kwamen daar 94 Liverpool supporters
om het leven. Religie en voetbal werden daar tot een geheel gesmeedl54.
Bovendien blijkt het aspect van 'heling' of 'genezing', dat bij traditionele
pelgrimages zo'n grote rol speelt, bij de seculiere niet minder aanwezig te zijn.
Alan Morinis schrij ft:
The key to the pilgrimage process is the movement between [... J two poles.
Pilgrimage mediates the opposition between them and permits various sorts of
resolution. The pilgrim is a cursor that shifts from problem to answer, in the hope
of working a mediation and resolution between the imperfection he knows and the
ideal he seeksl55.

Deze definitie transcendeert
de tegenstelling tussen religieus en nietreligieus, en bestempelt
tegelijkertijd aile pelgrimages als een religieuze
ondernerning: het zoeken naar 'heelheid' in fysieke, emotionele, spirituele zin.
In de middeleeuwen was dat verbonden met wonderen; in het mod erne
wereldbeeld is er voor wonderen geen plaats meer, maar aan 'genezing' bestaat
nog steeds een grote behoefte, en moderne pelgrimages lijken in die behoefte te
voorzent=.
Het verschil tussen toerist en pelgrim is niet altijd gemakkelijk te maken.
Pelgrims zijn vaak niet gedurende de hele reis pelgrim, maar op somrnige
momenten ook toerist, en sommige toeristen bevinden zich soms geheel
onverwacht in de situatie van pelgrim. Het verschil tussen de pelgrim en de
toerist is een onderwerp van reflectie geworden vanaf het moment dat het
inzicht doorbrak dat pelgrimage als ritueel complex ook buiten de traditionele
religieuze context voorkomt. Maar wanneer Disney World of een shopping mall
worden gekarakteriseerd als een bedevaartplaats'>", wordt het concept zover
opgerekt dat ook de dagelijkse tocht naar de werkplek en terug als een
pelgrimage kan worden gedefmieerd. Op verschillende plaatsen is dan ook
geprobeerd een onderscheid aan te brengen aan de hand van een aantal
kenmerkende kwaliteiten, maar een eenduidig onderscheid is niet te makenl'".
154 DAVIE, G.: 'You'll
never walk alone': the Anfield pilgrimage, in: I. REIDER & T. WALTER:
Pilgrimage in Popular Culture 201-219.
155 MORlNIS, A.: Introduction,
in: A. MORTNIS (ed.): Sacredfoumeys26.
156 READER, I.: Conclusions,
ill: J. RE ..-\DER & T. W.\LTER: Pilgrimage in Popular Culture 227-230.
157 MOORE, A.: Walt Disney
World: bounded
ritual space and the playful pilgrimage center, in:
AnthropologicalQuarterly 53/4 (1980) 207-218.
158 De recente studies op dit gebled orienteren
zich o.a. op her werk van Zygmunt Bauman. Zie:
BAUMAJ\', Z.: From pilgrim to tourist. Zie bijvoorbeeld:
TTDB.\LL, D.: The pilgrim and the tourist:
Zygmunt Baumann and postmodem identity, in: C. B:IRTHOLOME\X' & F. HUGHES: Explorations in
a Christian Theology of Pilgnnlage 184-200. Oat echter 'pelgrim' en 'toerisr' gebruikt worden als
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Het onderzoek naar verschil en overeenkomst tussen pelgrim en toerist behoort
echter tot het onderzoeksgebied
(zone 2 van het schema aan het eind van hfdst.
1) dat in deze studie niet aan de orde komt.

II.12 VOORLOPIGE

CONCLUSIES

Pelgrimages zijn door de eeuwen een onderdeel van het religieuze leven van
de christenen geweest, zoals ze ook een onderdeel van het religieuze leven in de
niet-christelijke
godsdiensten
zijn. Het bedevaartrirueel
lijkt een universeel
menselijk verschijnsel te zijn. Het was er al voordat het christendom er was, eo
het blijft voortbestaan waar het christendom nagenoeg verdwenen is.
Er lijkt geen grote breuk te zijn tussen de antieke en de bijbelse wereld
enerzijds
en de christelijke wereld aoderzijds.
De beschrijving
van de
activiteiten in Epidaurus door Pausanias geldt in grote lijnen ook voor menig
vroegmiddeleeuws
christelijk bedevaartsoord.
En ook in de teksten van het
Oude en Nieuwe Testament blijken vele aanwijzingen voor het grote religieuze
en liturgische belang van pelgrimages in bijbelse tijden besloten te liggen.
Christelijke pelgrirnstochten waren in West-Europa qua vorm en inhoud, en
ook wat hun functie binnen het kerkelijk bestel betreft, voortdurend
aan
verandering onderhevig: soms hadden ze aileen een functie als toevlucht in de
nood, soms waren ze onderdeel van het liturgisch jaar159, soms dienden ze
politieke doeleinden, soms werden ze gebruikt door de kerkelijke hierarchic,
soms door diezelfde hierarchic bestreden. Maar meestal vervulden ze vele
functies tegelijk. De aanleidingen
tot het ontstaan/de
stichting van een
heiligdom varieerden, evenals de motieven van de pelgrims om op reis te gaan.
Maar de pelgrimages verdwenen nooit, zelfs niet op die plaatsen waar het
pelgrimeren van hogerhand verboden was en er zware sancties op stonden,
zoals in de Republiek der Verenigde Nederlanden
in de zeventiende
en
achttiende eeuw.
Niet alleen blijken pelgrimages een blijvend onderdeel van her christelijk
leven te zijn, ze blijken ook voor aile rangen en standen van de maatschappij
opporrunireir
te bezitten. In een voortdurend
proces van toe-eigeningen
en
benoemingen beweegt het fenomeen zich door de maatschappij. Telkens vindt
het zijn locus in een ander segment van de samenleving en krijgt het een nieuwe
invulling en nieuwe betekenissen, dient het nieuwe doelen, al naar gelang de
noden van de tijd.
metaforen voor bepaalde, aan verschillende culrurele tijdperken gebonden, levensstijlen en
vormen van idcnriteitsopbouw, zoals Bauman doet, betekent niet dar deze metaforen vervolgens
als ijkpunren kunnen worden gebruikt voor de werkelijkheid.
159 Maar nict werkelijk daarroe behorend naruurlijk.
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Een belangwekkend fenomeen is het feit dat in de afgelopen decennia in
Europa de pelgrimage geleidelijk is losgeraakt van zijn typisch roorns-katholieke
setting en als kennelijk effectief ritueel is opgenomen in een veel bred ere rituele
en culturele context. Toe-eigening en verandering zijn de steekwoorden
bij de
invulling van het ritueel. Maar het ritueel zelf verliest zijn aantrekkingskracht
kennelijk nooit.
De geschiedenis van de pelgrimage lijkt enkele waarnemingen te bevestigen
die onderzoekers hebben gedaan met betrekking tot het ritueel in het algemeen,
in het bijzonder waarnemingen met betrekking tot de betekenis van het ritueel.
bij de
Durkheim'w,
Van Gennep'v'
en Staal162 hebben hun bedenkingen
mogelijkheid van een eigen betekenis van een ritueel. Be1l163 constateert dat
verschillende
deelnemers
aan een en hetzelfde ritueel heel verschillende
betekenissen aan dat ritueel hechten, en zij beschouwt die omstandigheid
als
noodzakelijk voor de effectiviteit ervan. Morinis'v' omschrijft de pelgrimage als
een praktijk die wordt gedefmieerd door zijn structuur en niet door symbool en
betekenis, en de praktijk lijkt hem en zijn collega-ritenonderzoekers
gelijk te
geven. De pelgrimage
is een rituele vorrn die in zeer uiteenlopende
omstandigheden
kan worden 'ingevuld' met zeer uiteenlopende betekenissen.
De pelgrimage is echter ook (en misschien wel juist vanwege die kwaliteiten)
vrijwel vanaf het begin van het christendom onderdeel geweest van de strijd om
de vaststelling van de essentie van de christelijke leer. Kan de pelgrimage
worden bekleed met een christelijke betekenis of is dat in principe onmogelijk?
In het volgende hoofdstuk zal de geschiedenis van de kerkelijke en theologische
inkadering van de christelijke pelgrimage in West-Europa worden belicht.

}(,IJ

IGI
162
163
164

Zie:
Zie:
Zie:
Zie:
Zie

1.3 en l.7
1.3
1.5
104
her ciraar boven dit hoofdsruk.
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EN '\'OLKSRELlGIOS1TEIT'

Onze bedoeling u/asgoed I/:'e Ivi/den rastbouden Ilia! wezetllijk en berrijdend u/as ill bet ch,istelijk
elJangeiie. [Fe uniden bet ontdoen uan ombliise/s en IJerpakkingen. IV'e ualden l'Oorgoedbet osde
bondgenoot.rcbap tussen troon en altaar ontbinden. !fTc wilden om steffen acbter de drang naar een
verbreken ran banden die ue oreral tel' uereld ioelden. Daarom srelden we 'e/'attg,e/ie'tegenol'er 'religie '.
We uonden bet eerste bel"ijdehd en het tneede t'erdmkkend Maar JlleJlergzsten OI1S. We sneden de
nereld door'.

m.1INLEIDING

Dit hoofdsruk sluit nauw aan bij het vorige. In hoofdsruk II werd
aangegeven hoe de pelgrirnage door de eeuwen een strijdpunt is geweest binnen
het christendom. Hier zal deze onenigheid, die zeker niet aileen de pelgrimage
betrof, in een breder theologisch kader worden geplaatst. Vanaf de achttiende
eeuw wordt de pelgrirnage gerekend tot de 'volksreligiositeit'. Dat concept
draagt enerzijds een erfenis in zich die teruggaat tot in het Oude Testament, en
is anderzijds een product van her Verlichtingsdenken en daarmee door en door
dualistisch. Hieronder zal worden betoogd dat het concept 'volksreligiositeit'
aan het begin van de eenentwintigste eeuw aan bruikbaarheid heeft ingeboet en
voor de theologische ref1ectie op de pelgrimage slechts beperkte perspectieven
biedt. Het gaat hier echter om meer dan aileen de pelgrimage.
Wat het unieke van het christendom
precies behelst, daarover zijn
christenen het in de loop der eeuwen niet eens geworden. Er is geen moment in
de geschiedenis van het christendom aan te wijzen waarop christenen niet van
mening verschilden over wat 'her ware christendom' is. In de tijd dat Paulus
zijn brieven schreef was van consensus al geen sprake meer, en die brieven
behoren tot de oudste overgeleverde documenten van de christelijke ttaditie.
Harvey Cox spreekt in dit verband over 'het wezenlijke en bevrijdende in het
christelijk evangelie'. De strijd om dit 'wezenlijk en bevrijdende', en de aspecten
van verandering en continuireit in die strijd, vormen het kader waarbinnen het
concept 'volksreligiositeit' hieronder onderzocht zal worden.
Ook wat betreft de riten was er in de jonge kerk geen overeenstemming. De
eerste christenen brachten hun joodse, Griekse en Romeinse achtergronden

, Cox, H.: De I'edeiding uan de geest. Persoofl/ijke ofltdekkingen orer gebmik en lIIiJbmik uan rtligie
(Bilthoven 1973) 124.
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mee, kwamen in aanraking met religies uit aUe windstreken van het Romeinse
rijk, en hanteerden
zeer uiteenlopende
ideeen over hoe religieus rirueel
vormgegeven
dient te worden. De jonge kerk stelde haar riruele repertoire
samen uit elementen van joodse, Griekse en Romeinse herkomst, maar dat ging
niet zander slag of stoot. De christelijke
liturgie is door de eeuwen
onderworpen geweest aan een - niet altijd vreedzaam - proces van toe-eigening
van riruelen uit de ornringende cultuur en afwijzing van andere.
Naruurlijk hebben in het geval van onenigheid nooit alie partijen evenveel
invloed - wie het niet met Paulus eens was kon waarschijnlijk maar beter zijn
biezen pakken - en zadra er enige institutionalisering
had plaats gevonden kon
er door de partij met de meeste macht een 'officiele leer' geformuleerd worden.
Wie zich daar niet in kon vinden werd van officiele zijde beoordeeld: ofwel als
'ketters', wanneer de afwijking als gevaarlijk werd beschouwd-, ofwel als 'zwak
(in de leer)" wanneer de afwijking als dom maar relatief onschuldig werd
beschouwd-.
Ketters werden uitgestoten,
zwakken werden in de marge
getolereerd. Pas met de Reformatie
en de Contrareformatie
kwam daarin
verandering.

Die Feier der heiligenMesse hat ihren Anfang genommen 'in der Nacht, in der Er
uerraten wurde'. Zo begint Joseph Jungmann het eerste hoofdstuk van het eerste
deel van zijn standaardwerk
over de rooms-katholieke
liturgie, Missarum
Sollemnia. Of men nu gelooft dat de instellingswoorden
door Jezus zijn
gesproken met het oog op de vestiging van de kerk, of dat ze de neerslag zijn
van bestaande lirurgische praktijken in de tijd dat de evangelien op schrift
werden gesteld, de werkelijke liturgische praktijken van de 'oergemeente'
zijn
slechts met moeite re achterhalen", War rnisschien begon als een gezamenlijke
maaltijd door de leerlingen van Jezus, gewoon bij iemand thuis, waarbij
herinneringen aan hem werden opgehaald, groeide in de loop van de eeuwen uit
tot een rituele kathedraal, een Gesammtkunstwerk van christelijke creativiteit. In
onrwikkelingsgolven
die zich van Jeruzalem naar Rome en Gallie bewogen,
vervolgens van Rome naar Gallic, en daarna van Callie terug naar Rome, en
tenslotte vanuit Rome over heel Europa en de rest van de wereld, kreeg de

I Kor. 11,19; Gal. 5,20; 2 Petro 2,1
15,1: Wy; de stereen, moe/en de i}lJakken in hlln kwetsbaarheid helpen en niet ons eigefl be/ang dienen.
4 Zie: S.\NDT, H. V.\N DE & D. FLUSSER: The Didacbe. Its Jewish Souras and its Place in Ear!y Judaism
and Cbristianity (= Compendia Rerum Iudicarum ad Novum Testamentum,
section Ill: Jewish
Traditions
in Early Christian Literature, vol. 5) (Assen etc. 2002); S~[]TH, E.: From Symposium /0
Eucharist. Tbe Banquet in the EarlY Christian World (Minneapolis 2003); B~\DSH.\\\', P. F.: Tbe Seartb
for the Origifls of Christian Worsbip. Sources and Methods for the Stut!J of EarlY LtHll!J (London 1992);
WINKLER, G.: Studies in EarlY Cbnstia» Lttlrgy and Its Context (= Collected Studies Series) (Ashgate
1997); VOOBL"S, A.: u/urgieal Traditions in tbe Didacbe (= Paper
of the Estonian
Theological
2

3 Rom.

Society in Exile 16) (Stockholm

1968).
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christelijke liturgie in de loop van de eeuwen haar gestalte5. Afhankelijk van cijd,
cultuur en toevallige omstandigheden werd een en ander ingevuld. Wat het ene
moment, op de ene plaars 'zwak (in de leer), was, was een ander moment of op
een andere plaats opgenomen in de canon, en omgekeerd.
Het concept 'volksreligiositeit' is modern en mag niet teruggeprojecteerd
worden in de periode van vo or de Verlichting. Pas in de achttiende eeuw
ontstond een maatschappijvorm
waarin het fenomeen zo genoemd kon
worden, omdat 'zwak (in de leer)' toen begon samen te vallen met een bepaald
segment van de maatschappij, de massa van het (ongeschoolde) 'volk', en daar
tegenover een (geschoolde) 'elite' die zich liet leiden door de verlichte rede.
Vanaf het moment dat dit nieuwe ijkpunt zijn intrede deed, ontstond het
bewustzijn van een christendom op 'twee sporen': 'volksreligiositeit' versus
'verlicht christendom'. Theologisch werd het verlichte christendom de norm en
het volk diende 'gekerstend' te worden door middel van catechese. Met andere
woorden: de rooms-katholieke kerk moest meer een 'gezindheidgemeenschap'
zoals de protestantse kerken worden. Iedere rooms-katholiek diende op de
hoogte te zijn van de officiele leer en die te omarmen.
De dichotomie tussen 'volksreligiositeit' en 'christelijk geloor werd vooral
gezien in de volgende tegenstellingen:
•

het dualisme profaan/ sacraal versus Gods alomtegenwoordigheid;

•

magie en instrumentalisering

•

persoonlijk heil of burgerlijke
maatschappijkriciek;

•

syncrecisme versus 'zuiver christendom';

versus geloofsvertrouwen;
zelfgenoegzaamheid

versus

evangelische

•

gewoonte versus persoonlijke keuzes.
Dankzij de vele wetenschappelijke disciplines en kerkelijke instancies die
zich de afgelopen decennia met de 'volksreligiositeit' hebben beziggehouden, is
het woord een verzamelterm geworden voor een groot aantal zeer heterogene
fenomenen. Theologisch zijn die fenomenen, die - om wat voor reden dan ook
- bij de 'volksreligiositeit' zijn ondergebracht,
slecht bedeeld. Theologische
refleccie die niet impliciet of expliciet uitgaat van hun theologisch inferieure
kwaliteit is zeldzaam. Tegelijkercijd staan theologen en kerkelijke autoriteiten

5 VOGEL, C: Medieval Liturgy. An Introduction to tbe Sources. Revised and translated by W. G. STOREY
& N. KROGH RI$J\IL;SSEN (Washington 1986); JUNGtvL\NN, J A.: Missarum Sollenmia. Eine genetistbe

Erk/drtlng der Riimiscben Mme. Erster Band. Messe im LfYandel der [abrbunderte. Messe and kircblicbe
Gemeinschqft. Vormesse (\'V'ien 1962a [1948]); JUNGi\L\N
,J A.: Missarum So//emJ1la. Eine genetiscbe
Erkliirtlng der Riimiscben Messe. Zueiter Band. Opfirmesse (Wien 1962b [1948]); WEGM.'u'l, H. A. J:
Riten en n!Jtben. Litllrgie in degescbiedcnis uan bet christendom (Kampen 1991).
G HENAU, E.: Volksrcligiositeit en christelijk geloof, in: Canalis»: 4 (1986) 68-70; BlUNTS, A:
Volksreligiositeit
en chrisrelijk geloof, in: A. BLlJI.F.\"ENS, A. B~INTS & E. HEN.IC (red.):
Volksreligiositeit: tlitnodiging en lIitdaging (Averbode 1982) 47-57.
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voor het pijnlijke feit dat een deel van de 'volksreligieuze'
fenomenen een
belangstelling geniet waarvan kerk en theologie aileen maar kunnen dromen.
Herbezinning lijkt geboden

III.2. WI), DE STERKEl

Bijbef en kerkvaders
Voordat koning David in ongeveer 1000 v. Chr. JHWH uitkoos als de god
van zijn dynastie en als staatsgod van zijn rijk, was er geen scherpe scheiding te
trekken tussen de Kanaanietische en Israelitische godsdienst. Gedurende de tijd
van de koningen ontstond een onderscheid tussen (wat achteraf is aangeduid
met) 'trouw'
(= exclusieve toewijding
aan JHWH) en 'afvalligheid'
(=
toewijding aan andere goden):
Dit alles gebeurde omdat de Israelieten zondigden tegen de HEER, hun God, clie
hen had bevrijd uit de handen van de farao, de koning van Egypte, en hen uit
Egypte had weggeleid. Ze waren andere goden gaan vereren en volgden de
levenswijzc van de volken die de HEER voor hen verdreven had en de bepalingen
die de koningen van Israel zelf uitvaardigden. Ze hielden er onjuiste denkbeelden
over de HEER, hun God, op na. Overa! waar ze woonden, van de k1einste
wachtpost tot de sterkste vestingstad, bouwden ze offerplaatsen. Op aUe hoge
heuvels en onder elke bladerrijke boom richtten ze gewijde stenen en Asjerapalen
op en op al die offerhoogten ontstaken ze offers, naar het voorbeeld van de volken
die de HEER van hen had weggevoerd. Met deze kwalijke praktijken tergden ze de
HEER. Ze dienden afgoden, hoewel de HEER hun dat uitdrukkelijk verboden had.
Telkens opnieuw vermaande de HEER Israel en Juda bij monde van de profeten en
de zieners: 'Keer terug van jullie dwaa!wegen en houd je aan mijn geboden en
bepalingen, aan de wet die ik jullie voorouders heb opgelegd en die jullie door mijn
dienaren de profeten is overgeleverd.' Maar even halsstarrig als hun voorouders, die
geen vertrouwen srelden in de HEER, hun God, weigerden de Israelieren te
luisteren. Ze trokken zich niets aan van zijn bepalingen en van het verbond dat hi]
met hun voorouders had gesloten, en sloegen zijn waarschuwingen in de wind. Ze
liepen achter nietige goden aan en werden zo zelf nierswaardig, Ze volgden het
voorbeeld van de hen omringende volken, hoewel de HEER hun dat verboden had.
Ze veronachtzaamden aile geboden van de HEER, hun God. Ze goten rwee
beelden in de vorm van een stierkalf en maakten een Asjerapaal. Ze aanbaden de
hemellichamen en dienden Baal. Ze verbrandden hun zonen en dochters als offer,
deden aan waarzeggerij en probeerden voortekens te lezen. Zo tergden ze de HEER
door zich erap toe te leggen te doen wat slecht is in zijn ogen. De HEER werd
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hen. Niets bleef er van hen over, be halve

Onenigheid over het \vezenlijke en bevrijdende' dateert kennelijk al van ver
voor het christendom. Oudtestamentici
nemen aan dat in het Israel van voor de
ballingschap verschillende
vormen van de JHWH-cultus,
lokale culten en
individuele devoties voor een persoonlijke god naast elkaar voorkwarnen,
Het
waren vooral de profeten die zich tegen deze toestand keerden en een exclusief
monotheisrne, gecentreerd rond de tempel in Jeruzalem, propageerden.
Na de
ballingschap kreeg deze visie de status van 'officiele godsdienst' van Israel.
Naarmate
het exclusief
monotheisrne
met een niet-plaatsgebonden,
almachtige en alwetende god zich verder ontwikkelde, werden allerlei oude
gebruiken als niet in overeensternrning
met de leer beschouwd en verdwenen ze
bij latere bewerkingen uit de geschriften. Daaruit zijn ze nu aileen nog aan de
hand
van polemische
teksten,
volksverhalen
en personennamen
te
reconstrueren.
Oat de gebruiken uit de geschriften verdwenen betekent echter
niet dat ze ook daadwerkelijk waren verdwenen. De invloed van de religies van
de buurvolken bleef bestaan.
Na de ballingschap
was er ook onenigheid
tussen
verschillende
groeperingen
omtrent
de samenstelling
van de heilige geschriften
- voor
sommigen aileen de Thora, voor anderen ook de profeten - en over de uitleg en
toepassing van de Thora. Er ontstonden
apocalyptische stromingen en enkele
groepen scheidden zich af van de tempel. Na de verwoesting van de tweede
tempel in het jaar 70 werd uit al deze stromingen
een nieuw 'officieel'
synagogaal jodendom zander tempekultus
geformeerd. In zekere zin kan het
beginnende christendom
beschouwd worden als een 'volksreligieus'
element
binnen het jodendom, een element dat bij de hervormingen
na de val van de
tweede tempel werd atgesroten''.
Op vele plaatsen in het Nieuwe Testament staan vingerwijzingen naar rituele
praktijken. Er wordt gedoopt, gebeden, het brood wordt gebroken,
men
bezoekt de tempel en 100ft God9; er is sprake van psalrnen, lofzangen en
geestelijke liederen!", Van die lofzangen zijn er enkele gei"ncorporeerd in het
evangelie van Lucas: De lofzang van Maria!', die van Zacharial- en die van
-2Kon.17,7-18
SCHENKER,
A.: Elernenre volksrumlicher Religion im Alten Testament, in: j.B.\UMG.\RTNF.R
(Hrsg.): IViedcrentdeckllng der Volksreligiositiit (Regensburg 1979) 11-23. VORL.\NDER,
H.: Aspecten
van volksvroornheid in het Oude Testament, in: Contilis»: 4 (1986) 57-63. DOEVE,j.
W.: Official
and popular religion in Judaism, in: P. H. VRljHOf' & J. W.L\RDENBLRG:
Official and Popntar
Religion. Analysis of a Theme Jor Religious Sludies (The Hague 1979) 325-339.
9 Hand. 2,41-47
III Ef. 5,19; 1-':'01. 3,16
II Luc. 1,46-55
ij
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Simeon'>, Het Onze Vader is de christelijke (en sterk bekorte) versie van het
joodse Achttiengebed en ook het gebed in Handelingen
4, 24-30 is duidelijk
afgeleid van de joodse berachot (zegeningen)!:'. Zelfs is er al sprake van een
bijeenkomst op de eerste dag van de week waarbij her brood gebroken wordt'>,
en misschien al van een jaarlijkse herdenking van de dood van] ezus tijdens het
joodse paasfeest":
Het bekendste niet-bijbelse geschrift waarin her christelijk ritueel wordt
besproken
is de Didache, gedateerd
rond het jaar 90. Hierin worden
aanwijzingen gegeven over de zondag als de 'dag des Heren' waarop de
samenkomst
gehouden diende te worden, de dooprirus, de maaltijdviering,
vasten, bidden en de vervulling van verschillende rituele rollen en ambteri'". De
zondag Lijkt op dat moment dus al een bijzondere positie als 'christelijke' dag bij
uitstek te hebben. Van de 'eerste dag van de week' is het de 'dag des Heren'
geworden.
De doopritus
is dan nog zeer beknopt:
hij bestaat uit een
onderdompeling
in stromend water, en wanneer dat niet voorhanden is, mag er
water over het hoofd gegoten worden!". De dopeling moet voor de doop een
of twee dagen vasten!".
Rond het jaar 200 bestond de doop al uit een aantal rituelen, zoals is op te
maken uit de geschriften van Tertulianus (±160- ±220) en Hippolytus (± 170± 235). Na de doop met water volgde er een zalving en een verzegeling
(handoplegging). Maar in de verhandeling over de doop van Tertullianus staan
ook al een passages over kennelijke meningsverschillen
over de noodzaak van
de doop, en over de ongeldigheid van een doop die door ketters is verricht:
Unus omnino baptism us est nobis tam ex domini evangelio quam et apostoli litteris,
quoniam unus deus et una ecclesia in caelis, sed circa haereticos
sane quae
custocliendum
sit, dignius qui retractet. Ad nos enim edirurn est, haeretici autern
nullum habent consortium nostrae clisciplinae, quos extraneos utique testarur ipsa
ademptio conmunicationis.
non debeo in illis cognoscere quod rnihi est praeceprum,
quia nee deus unus est nobis et illis, nee unus Chrisrus, id est idem: ideoque nee
baptismus unus, quia non idem. Quem cum rite non habeant, sine dubio non

Luc. 1,68-79
u Luc. 2,29-32
14 SLU'S, D. J. V.IN DER, P. J. TOMSON, D. J. V.IN UDEN, & W. A. C. WHIll ..IU: Elke morgen nieuu:
In/eiding tot de [oodse gedacbtcm/Jereldaan de hand van een vall de centralejoodse gebeden, bet Acbttiengebed (=
Handboek voor de studie van de rabbijnse lireraruur deel I) (1978).
15 Hand. 20,7
16 I Kor. 5,7-8
J7 S,INDT, H. V.IN DE & D. FLUSSER: The D,dacbe 271-329.
18 idem 281
19 idem 279; zie ook: V()()BUS, A.: Liturgical Traditions if! tbe Didacbe 17-60.
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habent, nee eapit numerari quod non habetur: ita nee possunt aeeipere, quia non
habent. Sed de isto plenius iam nobis in graeeo digesrum est20.
Daarnaast zijn er nog de apokriefen van het Nieuwe Testament?'. Ook
daarin worden op verschillende
plaatsen rituele handelingen van de vroege
christenen
beschreven.
In het onderstaande
fragment is sprake van een
verzegeling die kennelijk niet direct na de doop wordt verricht, maar enige tijd
later en als belangrijker dan de doop wordt beschouwd, want aan het zegel
'herkent God zijn schapen'. Het volgende komt uit de Handelingen
van
Thomas uit de derde eeuw:
Ze smeekten hem oak of ze het zegel van het woord al van hem zouden kunnen
krijgen. Ze zeiden hem: 'Onze zielen zijn bereid en we staan open voor God. Geef
ons het zegel waot we hebben je horen zeggen dat de God die je predikt zijn
schapen aan het zegel herkent'. [... J En hij gaf hun opdraeht olie te halen, opdat ze
daarmee her zegel zouden krijgen. Ze braehten olie en staken veellampen aan, want
het was naeht. En de apostel stand op en gaf hun het zegel. En de Heer 'Nerd aan
hen geopenbaard door een stem die zei: 'Vrede met u, broeders'. Ze hoarden aileen
zijn stem, maar zijn gestalte zagen ze niet, want ze hadden de verzegeling met het
zegel nag niet gekregen. [... J Toen ze verzegeld waren, verseheen hun een jonge
man die een brandende lamp vasthield, zodat zelfs de aanwezige lampen door de
helderheid van dit lieht verduisterd werden. Hij ging weg en niemand zag hem meer.
[ ... J Toen het lieht gewarden was en de dag was aangebroken brak hij het brood en
hij liet ze delen in de eucharistie van Chrisrus=.
Een strijd van enige afmeting ontstond aan het eind van de tweede eeuw
rond de vaststelling van de paasdatum. Het ging erom of de christenen Pasen
moesten vieren tegelijk met de joden, omdat Jezus was opgestaan ten tijde van
het joodse Pascha, of dat het christelijke Pasen zo moest worden vastgesteld dat
het op een zondag viel, de dag van de opstanding. Deze strijd had bijna een
eerste grote scheuring
veroorzaakt
in de chris telij ke gemeenten,
maar
uiteindelijk werd een comprornis gevonden23•
Uit de geschriften van de kerk:vaders blijkt ook dat de 'heidense' gewoonten
die het christendom binnenslopen
hen zorgen baarden. Het edict van Milaan
(313) maakte van het tot dan toe bedreigde christendom
de belangrijkste
godsdienst van het Romeinse rijk en daarrnee kreeg de kerk waarschijnlijk een
20 QUINTUS SEPTIMUS TERTULLl.-\Nl.'S: De Baptismo. Edidit et commenrario critico instruxit
BRUNO LUISELLI (= Corpus Scriptorum
Latinorum
Paravianum)
(Mediolani 1960) cap. XV (425-

437) 26-27.
21 KLIJN, A. F. J.: Apokriefen van het Nieuue Testament I (Kampen 1990 [1984]); KI.lJ ,A. F . .J.:
Apokriefen uan het Nicuwe Testament n (Kampen 1990 [1985]).
22 Klijn: .Apoeriefen II 81-82.
23 WEGM,\N,
H. A. J.: Riten en my/hen 74-76.
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grote toestroom
van nieuwe leden te verwerken
waardoor
de strenge
doopcriteria niet altijd gehandhaafd konden worden. Bovendien brandden de
nieuwe gelovigen ook niet altijd van geestdrift voor het christelijk geloof, maar
hadden ze andere redenen om toe te treden. De kerkvaders hadden er een
zware taak aan de juiste rniddenweg in hun beleid te vinden. Zij waren het
onderling ook niet altijd eens, zodat praktijken die op de ene plaats als
authenriek
christelijk golden, elders als bijgelovig verboden
waren, zoals
Monica, de moeder van Augustinus (354-430), moest ervaren. ZLj merkte tot
haar schrik dat de dodenoffers
die in haar Noordafrikaanse
woonplaats als
geheel en al christelijk golden, in Milaan expliciet verboden waren omdat '
de
ceremonies... heel vee! weg badden van de bjjgelovigeprakt!Jken van de beidenen'", Aan de
ene kant diende het christendom vrij van vreemde smetten te blijven, aan de
andere
kant diende het aan grote groepen
mensen
een acceptabele
godsdienstige praktijk te bieden om de concurrentie met andere culten aan te
kunnen. Bovendien zagen mensen als Justinus (eerste helft tweede eeuw) en
Clemens van Alexandrie (150-215) 'kiemen van de logos' ook in andere
godsdiensten aan het licht treden.
Het was ook niet zo dat de kerkvaders het volk iets toesronden waarin ze
zelf niet geloofden, zoals in later eeuwen wel werd gedacht. Zo heeft men lange
tijd aangenomen dat het (oude en wijdverbreide)
feest natale Petri de cathedra
willens en wetens door de kerkelijke overheden op de datum van het bij het
volk zo geliefde dodenherdenkingsfeest
cara cognatio op de rweeentwintigste
februari was geplaatst, om zo een voorchristelijk feest in een christelijk feest te
veranderen: de gedenkdag van de aanvaarding van de bisschopszetel van Rome
door Petrus. Er zijn echter geen documenren die aantonen dat de kerkvaders
ongelukkig waren met de dodenherdenkingsfeesten
in februari; daarentegen zijn
er wel aanwijzingen gevonden voor dodenmalen in christelijke context, o.a. in
Rome: men vierde kennelijk met instemrning van de kerkelijke autoriteiten een
dodenherdenkingsfeest
voor Petrus-".
Ook de wonderen bij de graven van de martelaren werden (met enige
kritische
kanttekeningen)
door
autoriteiten
als Hieronymus
(347-420),
Augustinus
en Ambrosius
(339-397) aanvaard en als propagandamateriaal
gebruikt. Hieronymus snoerde de Gallische criticaster Vigilantius de mond'" en
Augustinus heeft zich ingespannen
om de wonderen bij de relieken van de
heilige Stefanus in Hippo te verzamelen en openbaar te maken-" Hieronymus
was de auteur van her klassieke argument dat de relieken nier am zichzelf

24 Aurelius Augustinus:
BelijdeniJSeI1(VI, II 2) 120-121.
1; KJ..\L:SER, TH.: Die Cathedra ilJl Totel1k,,/t der beidmscben und cbnstlichen .Antiee (Munster

Pilgn/JJage22.
Aurelius Augustinus: De stad ran God(XXIJ,

16 SC,\[PTION,j.:
T

8) 11.:J.6-1153.
172

1971).

HET \X1EZENLIJl(E

EN BEVRlJDENDE

...

werden vereerd, maar als herinnering aan de martelaren in wier voorbeeld aile
christenen een rolmodel konden vinden. Augustinus schrijft in De stad van God:
Toch bouwen wij voor deze martelaren geen tempels en stellen wij voor hen geen
priestercolleges,
geen ceremonies en geen offers in, aangezien niet de martelaren,
maar hun God onze God is. Zeker, wij eren wel hun gedachtenisplaatsen,
als die
van heilige mens en van God, mens en die tot de dood van hun lichaam toe
gestreden hebben voor de waarheid, om zo de leugens en verzinsels te weerleggen
en de ware godsdienst
bekend
te laten worden.
[... J Al wat er dus door
godsdienscige mens en aan eerbewijzen gebracht wordt op de gedenkplaatsen
van de
martelaren is huldebetoon
aan hun nagedachtenis; her zijn geen ceremonies en geen
offers die aan de gestorvenen als aan goden worden gebracht. [... J weet iedereen die
het ene, ook op die plaatsen opgedragen offer van de christenen kent28

Reliekenverering werd als vroorn beschouwd, her kwaadafwerend gebruik
van relieken werd gepropageerd
en kritiek kwam de criticus op een
veroordeling tot ketter te staan. Ondanks hun bezwaren bij bepaalde uitwassen
waren de kerkvaders bepaald geen moderne rationalisten, zoals later vaak is
aangenomen-".

VoorschnJt, tolerantie, overname en uerbod
Pragmatici en scherpslijpers
Deze situatie duurt nog eeuwen voort: de leiding van de kerk deelt het
wereldbeeld van het yolk en daarnaast is enig opportunisme ten aanzien van de
soms met geweld 'bekeerde' massa's haar ook niet vreemd. In dit verband
wordt vaak geciteerd uit een brief die paus Gregorius de Grote (540-604) in 601
schreef aan bisschop Melitto, die bezig was de Britten tot het christendom te
bekeren:
Et quia boves solenr in sacrificio daernonum multos occidere, debet eis etiam hac
de re aliqua sollem.nitas im.mutari; ut die dedicationis,
vel natalicii sanctorum
m.artyrum, quorum illic reliquiae ponuntur, tabernacula sibi circa easdem. ecclesias,
quae ex fanis commutatae
sunt, de rarnis arborum faciam, et religiosis conviviis
sollem.nitatem celebrent; nee diabolo iam animalia immolent, et ad laudem Dei in
esu suo animalia occidant, et donatori omnium de satietate sua gracias referant; ut
dum eis aliqua exterius gaudia reservantur, ad interiors gaudia consenrire facilius
Aurelius AugusD.nus: De .rtad van God (VlII, 27) 402.
R. V.~" DEN: Popular religious practices and ecclesiastical policies in me early
church, in: P.H. VRIJHOFF & J. \X1.\.\RDEN13LJRG(ed.): Official and Popular Religion 11-54; BROW",
The Cult of the Saint.r.

28
29

BROE~,
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valeant. Nam duns mentibus
est, quia et is, qui summum
autem saltibus elevatur-",

simul omnia abscidere impossibile
locum ascendere nititur, gradibus

esse non dubium
vel passibus, non

De kerk veroordeelt uitwassen die schadelijk worden geacht, iocorporeert
wat outtig wordt bevoodeo, en kan voor het overige ook oiet overal tegelijk
aaowezig zijo om controle uit te oefeoen. Zij vindt tegeoover zich radicale
critici die het 'wezeolijke eo bevrijdende'
van het christendom
in haar vermeend - oorsprookelijke vorm willen bewareo en geen concessies weoseo te
doeo. Eeo werk uit de derde eeuw, dat aan Hippolyrus wordt toegeschreveo
maar waarschijolijk
van twee verschillende
auteurs stamt, biedt zicht op
cootroverses
russen verschillende groeperingeo in de kerk van Rome in de
derde eeuw. De Latijose vertaling van het, slechts in fragmenteo overgeleverde,
Griekse origioeel stamt uit het eind van de vierde eeuw>'. De inleiding luidt als
voIgt:
Ea quidem quae verba fuerunt digne posuimus de donationibus,
quanta quidem
d(eu)s a principio secundu(m) propriam voluntatem
praestitit horninibus, offerens
sibi earn imaginem quae aberraverat.
Nunc autem ex caritate qua(m) in omnes
sanctos habuit producti
ad verticern
traditionis
quae catecizat
ad ecclesias
perrexirnus, ur hii qui bene ducti sunt earn quae perman sit usq(ue) nunc traditionern
exponentibus
nobis custodiam, et agnoscentes firmiores mane ant, propter eum qui
nuper inventus est per ignorantiam lapsus vel error, et hos qui ignorant, praestante
s(an)c(t)o sp(irit)u perfectam gratiam eis qui recte credunt, ut cognoscant quomodo
oportet tradi et custodiri omnia eos qui ecclesiae presunr".

Met qui ealesiae presunt wordt waarschijolijk paus Pontianus bedoeld. Critici
als Hippolytus werden meestal als ketter veroordeeld en monddood gemaakt.
Oat gebeurde dan ook: Hippolyrus werd in ballingschap gestuurd nadat hij
zichzelf tot tegenpaus had uitgeroepen-'.
Door dit soort strubbelingeo
tussen rechtlijoige gelovigeo, pragmatische
kerkvorsten en het 'half-heideose'
yolk dat zijn eigeo gaog gaat, ontstaat eeo

311 De brief is door Br.D,\ VENFR.\llIUS opgcnomen
in zijn Histona Ealesiastica, Liber I, Cap.
XXX, 65.
,1 Zie \TOOt inlciding, comrnentaar en Engelsc vertaling: STEW.~RT-SYKFS,
A.: Hippolytlls. On The
Apostolic Tradition (Crestwood 2001).
32 HlPPOLYTL'S:
HIPPOJ.YTr.Db: RO~!E: La Tradition .Apostolique d'apres les anciennes versions.
Tntroduction, traduction er notes par B. BaTIE (= Sources Chretiennes 11bis) (paris 1984) 38-40.
33 Overigens
werd Pontianus samen met hem in ballingschap gestuurd, alwaar ze zich
verzoenden. Dit roerende slot leverde beide hercn een gezamenlijke dag op de heiligenkalender
op: 13 augustus.
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voortdurend
in beweging
tolerantie en verbod>.

zijnd

spanningsvlak

van

...

voorschrift,

overname,

Het volk in de liturgie
De gezamenlijke maaltijd waarmee alles begon bleek al in de tijd van Paulus
niet meer te realiseren en moest plaatsmaken voor een rituele maaltijd. Dit
proces zette zich met de ontwikkeling
van de liturgie voort. En hoe
gecompliceerder
de liturgie werd, hoe meer verschillende
functies
er
ontstonden en hoe groter het verschil in status tussen de verschillende groepen
deelnemers werd. Die statusverschillen kwamen onder andere tot uiring in de
steeds meer geornamenteerde
kleding van de voorgangers. Het Latijn (dat aan
het eind van de vierde eeuw het Grieks had vervangen als de taaL van de
christelijke liturgie) bleef gehandhaafd als liturgische taal en her ongeschoolde
yolk verstond dat veelal niet of nauwelijks. De orde van de liturgie, waarin
aanvankelijk allen deelnamen door middel van acclamaties en het zingen van
hymnen en responsoria
en waarin nog plaats was voor improvisatie, werd
vastgelegd in Ordinaria en werd in de middeleeuwen een zaak van de priester,
zijn assistenten en de schola. Deze ontwikkeling is voor een belangrijk deel het
gevolg van het feit dat de kloosterlijke liturgie de norm werd. Het 'vOlk'35 kreeg
de rol van toeschouwer en nam zelfs niet meer aan de rituele maaltijd deel=.
Men begon zich dan ook af te vragen welke delen van de mis bijgewoond
moesten worden wilde men zijn 'christenplicht'
voldaan hebben. AI in de zesde
eeuw waren
sommigen
van mening
dat het voldoende
was om de
evangelielezing bij te wonen. Caesarius (470-542), bisschop van Aries, schrijft:
Cum enim maxima pars populi, in/o, quod peius est, paene omnes recitatis lectionibus exeunt
de ecclesia [... J}!.
Caesarius bedachr een oplossing voor dit probleem: hij liet tijdens de
evangelielezing de kerkdeur op slot do en. Maar zowel in Gallie als in Rome
werd het zo normaal om slechts een gedeelte van de mis bij te wonen dat er in
de misordening rekening mee werd gehouden. Wat later in de middeleeuwen

34 FRljHOFF, W.: Official and popular
religion in Christianity.
The late middle-ages
and early
modern times (13th - 18th centuries), in: P.I-l. VRljHOF & J. W.\.\RDENBURG (ed.): Official and

Popuiar Religion 94.
35

Met 'yolk'

wordt

hier niet bedoeld

machthebbers,
die veelal
vroegmiddeleeuwse
teksten,

'sociale

onderlaag'

maar

aile leken,

ook

de wereldlijke

ongeletterd
waren.
Zie: JONG, M. OF.: 'Yolk'
en geloof
in
in: G. ROOlj,\KKF.RS & TH. V.U'J DER ZEE (red.): R£ligietlze volksttlilullr

2l.
36 Voar
de ontwikkeling
van de liturgic zie: VOGEL, C: Medieval Liturgy; JCNG.\L\NN, J. A.:
Missano» S olleomia 1 en I1; GROOT, S. (red.): De lof Gods gee[ ik stem. Tn{jcbten en acbtergronden van de
vocale mtl{jek in de rooflls·katbolieke eredienst (Baarn 1993).
37 Geciteerd
bij: Jt..:NG~L\Nt ,) A.: Missartll1l Sollelllnia I 308.
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ging men aileen om de consecratie bij te wonen. Het aanschouwen
van de
getranssubstantieerde
gestalten van brood en wijn werd voldoende geacht om
aan de mis deelgenomen te hebben. Voor zover het volk de mis bijwoonde,
ging het vanaf de vroege middeleeuwen
tijdens de mis en daarbuiteo meer en
meer zijn eigen gang en verdiepte her zich in zijn devoties voor de heiligen en
Maria38.
Jonathan Sumption vat het als volgt samen: The religion of the lairy iuas aboue all
a religion oj external observances, marked by a strol'lg element oj ritual 39.
Die omstandigheid werpt ook een obstakel op voor de latere onderzoekers.
Wat mensen deden is niet altijd gemakkelijk te achterhalen. Frijhoff schrijft:
The analysis of historically-recognizable
religious (churchly or otherwise) practices,
however, is confronted by two enormous obstacles. On the one hand, one can only
measure that which has been conserved, i.e. has been transmitted in measurable form.
This means in fact only the written (or printed) word, pictorial material [... J, and
fixed physical arrangements
[ J, but not the spoken word, the tumour, the mental
structure,
fear, sickness,
[ J, immediate
events, hidden
practices,
ignored
movements, public opinion etc. - aspects that are all the more essential in so far as
a strongly repressive censorship or an extensive measure of self-censorship
[... J was
common
[... J. With very few exceptions
[... J history has left us only the
linguistically and culturally distorted discourse of clerks (in the various meanings of
the term):",

Relieken

en wonderen

Wonderen
lijken het centrum
te vormen
van de middeleeuwse
lekenreligiositeit. Wonderen geschiedden bij graven, bij relieken in kerken en bij
bee!deo van Maria". Dat leverde, zoals gezegd, ook spanningen op. Na een
wonder dat werd toegeschreven aan een overledene riep het volk de betrokkene
meteen uit tot heilige, niet altijd tot genoegen van de kerkelijke hierarchic
wanneer de kersverse heilige geen voorbeeldig christelijk leven had ge!eid. Maar
het was het volk toegestaan zich een eigen religiositeit te creeren, en een groot
dee! van de geestelijkheid ging er in mee, zolang de positie van de kerk maar
niet in gevaar kwam+',
Eusebius citeert een brief van de christenen in Smyrna waarin ze het
martelaarschap van Polycarpus rond 160 beschrijven:

lR idem 307-320

Pilgn'mage 268.
WI.: Official and popular religion in Christianity
41 Sl.'MPT10N,j.:
Pilgtimage 54-72.
4" idem 42; 270-272

39 SLMPTTON,.J.:
-", rRIJHOH,

176

73-74.

HET WEZEl LlJKE EN BEVRlJDENDE

...

[... ] zo kwarn het, dar wij later zijn beenderen konden meenemen en op een gepaste
plaats re ruste leggen; want die waren ons meer waard dan edelstenen
en
kostbaarder
dan gaud. Als her mogelijk is, zal de Heere ons daar de gelegenheid
geven am telkens bijeen re komen in neugde en dankbaarheid
ter herinnering aan
de dag, waarop hij als martelaar het nieuwe leven ontving [... ].13.

De verering van de stoffelijke resren van de martelaren lijkt dus al uit de
tweede eeuw te stammen. In de vroege middeleeuwen bedekte het christendom
het voormalige Romeinse rijk met een dicht net:werk van heilige relieken. Soms
werden deze relieken tijdens missionaire activiteiten op de plaats van oude
'heidense' culrusplaatsen - op een heuvel of rand een boom, een bran of grot opgesteld. En iedere reliek, hoe klein ook, was een stukje he mel op aarde dat
wonderen kon verrichten. En dat gebeurde ook. Het doen van wonderen werd
het belangrijkste kenmerk van 'echte' relieken van een 'ware' heilige44. En de
meest onwaarschijnlijke relieken doken op, op de meest onverwachte plaatsen.
Het verzamelen en openbaar maken van de wonderen die door een heilige
op een bepaalde plaats waren verricht, was belangrijk voor degene (klooster,
kerk of vorst) die zo'n reliek in zijn bezit had. Dat verzamelen gebeurde niet
aileen door ze op schrift te stellen in de wonderboeken (Jibelli miraculorum), maar
ook door ze af te beelden op fresco's en wandtapijten of door mid del van
beelden in de kerk. Een ander belangrijk publiciteitsmiddel waren de ex-voto's,
de
door
dankbare
pelgrims
achtergelaten
herinneringen
aan
een
wonderbaarlijke genezing of een andere gunst. Vaak waren dat kopieen van de
genezen lichaamsdelen in was, maar ook in goud of zilver, of geschilderde
voorstellingen van her wonder. Maar ook andere zaken die aan het wonder
hielpen herinneren,
zoals krukken, boeien van gevangenen of zelfs een
lintworrrr", werden achtergelaten.
Parallel aan de verering van de relieken liep al vanaf de eerste eeuwen de
verering van de eucharistie. Na de verandering van de werkelijke gezamenlijke
maaltijd in een symbolische maaltijd raakte de eucharistie steeds verder
gedericaliseerd: de leken ontvingen nog zelden de communie en nadat in de
twaalfde eeuw de eleuatie van de hostie na de consecratie gewoonte was
geworden, konden brood en wijn losgemaakt worden uit de liturgische context
en als zelfstandige
objecten van verering dienen. Deze 'eucharistische
vroomheid' vertoont veel overeenkomst met de reliekenverering: hostie en
relieken worden op overeenkomstige wijze tentoongesteld
en in processie
rondgedragen. Toen de reliekenverering en snelle heiligverklaringen in de

KerkgeJcbiedenis (Boek lV, 15) 184.
Pilgrimage 70 .

43ELSEBIL'S P.\~n>HILIL'S:
44SL'~[PTION,J.:
•5

idem 149-158
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twaalfde eeuw aan banden werden
gelegd, werd de 'wonderdadigheid'
gedeeltelijk overgedragen op de hostie":
Aan de andere kant werd kritische onruststokers
de mond gesnoerd: wie
beweerde dat de reliekenverering
met paste in het christendom
kon op een
veroordeling
tot
ketter
rekenen.
Dat
konden
kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleders
zijn, zoals een bisschop van Turijn die in 825
veroordeeld
werd+', maar ook een van de 'ketterse' bewegingen
die het
christendom door de eeuwen in de marge begeleid hebben, zoals Bogomilen,
Waldenzen en Katharen.
Guibert de Nogent was kritisch, maar kennelijk nog binnen de grenzen van
het aanvaardbare. Van deze monnik en abt, die leefde van 1053 tot ± 1124, zijn
enkele geschriften bewaard gebleven, o. a. een werk over reliekenverering,
heiligen en wonderen, De Sanetis et eorum Pigneribus. Het werk van Guibert geeft
een beeld van de theologische reflectie op reliekenverering in die tijd. Guibert
had geen bezwaar tegen reliekenverering op zichzelf. Zijn eigen abdij in Nogent
had ook relieken, zoals een stukje van het kruis van Jezus, een stukje van zijn
doornenkroon,
en een stuk van het touw waarmee Jezus was vastgebonden.
Maar er waren ook relieken die volgens Guibert met vereerd zouden mogen
worden.
Si in Martino, Remigio ac similibus totius ecclesiae sensus adequitat, quid de eis
inferam, quos prefatorum emulum per villas ac oppida cotidie vulgus creat? Cum
enim alii alios sumrnos conspicereot
habere patronos, value runt et ipsi quales
potuerunt,
et fecere suos". [... J Ceterum tacente cleros anus et muliercularum
viliurn greges talium patronorum
cornmentatas
historias post insubulos et litiatoria
cantitant et siguis earum dicta refellat, pro defensione ipsorum non modo convitiis
sed telarum radiis instant. [... J Si enim oras guem sanctum nescias, in eo ipso peccas
quo veniam impetrate debueras, quia non reete dividis cum reete offeras. In quo
plane orans dubitas, deum nulla tenus placas, sed dum de tua petitione diffidis irritas:
ad eius naoque iniuriarn respicit, ad quem is prolocutor dirigitur, quem non novir'".

De clerus is echter tot in de hoogste regionen met veel beter. Het feir dat er
rwee hoofden van Johannes de Doper te vereren zijn is natuurlijk belachelijk,
aldus Guibert, maar hij heeft zelf meegemaakt hoe zoiets gaat:
4G Zie

voor de eucharistische vroomheid: C\SPERS, C. J\1. A.: De eucbaristiscbe uroomheid ttl het Jeest
uan sacramentsdae in de Nederlanden ti/dens de late Middeleetlwen (= Miscellanea I eerlandica V) (Leuvcn
1992); SNOEK, G. j. C. De euchanstie- en relieeverering. in de MiddeleeuwCII. De middeleC1lwse eucbanstiedeiotie en re/ieklJenring in ol1der/ingesammbol1g (Amsterdam 1989).
r SCI\lP1l0N,j.:
Pilgnlilage 42.
48 GurrBERTUS ABIl. S.\NCT.\E J\LIRI.\lc
NOl'lGI,NTI:
De sancris et eorum pigneribus (= De
pigneribus 1) in: De Sonctis et Eono» Pigneribtls. Edition critique par R. B. C. HLYGENS (= Corpus
Christianorum Continuatio Mediaevalis CXXVll, 85·175) (Turnholti 1993) 99.
49 idem 100
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Quid de capite Iohannis ago, qui de innumeris sanctarum corporibus itidern in dies
audio? Plane decessor meus Ambianensis episcopus cum corpus Firmin: marriris, ur
putabat, quatinus de theca in thecam transferretur
efferet, milium inibi pitaciurn, ne
unius quidem litterae testimonium quis ibidem iaceret invenit: ab Atrebatensi et ipso
Ambianensi
episcopis audivi quod refero. Qua de re urbis episcopus plumbeae
laminae mox inscripsit
quod illic conderetur
Firrninus
martir Ambianorum
episcopus. Nec mora in monasterio Sancti Dionisi idem actitatur: parata ab abate
ornatiori capsa dum inde extollitur, dum cum mernbris caput evolvirur, membranula
in martiris naribus reperitur, in qua quod esset Firrninus Ambianensis
martir
expromitur-".

Het grootste sarcasme wordt uitgegoten over de monniken van het klooster
St Medard, die claimden een melktand van Jezus in hun bezit te hebben.
Daartegen weet Guibert een historisch argument in te brengen: Jezus werd
door zijn tijdgenoten als kind niet zo opmerkelijk gevonden dat men zijn
melktanden zou hebben bewaard. Maar het theologische argument weegt
natuurlijk vee! zwaarder: wat komt er zo terecht van de opstanding?
Velim a vobis agnoscere quaenam de resurrectione
sentitis. Ut in fine seculi fienda
reticeam,
dorninurn
ipsum, cuius dentem
pre manibus
habere vos traditis,
nequaquam
resurrexisse
negatis. Si resurrexit, particulariter,
queso, resurrexir an
totus? Si tatum surrexisse tesrarnini, ubi quas vobis assumitis partes erunt? Si
partim, quae de nobis resurrecturis edixerat promissa quid proderunr>'?

Maar wie in oprechte onschuld een valse reliek vereert, heeft niets te vrezen:
Et certe multi parum litterati in sui creberrime
divina intentiones potius quam verba rnetitur'".

precibus

mentiun tur, sed auris

Relieken waren in overstelpende hoevee!heden voorhanden, en ook de
meest onwaarschijnlijke von den grote verering=. Het aanraken van de relieken
was voor de gewone man verboden, maar men probeerde toch op allerlei
manieren de heilige overblijfse!en zo dicht mogelijk te naderen. Het meest
effectief werd geacht iets te eten of te drinken dat met de relieken in aanraking
of er ten minste in de buurt was geweest, al was het maar het water waarmee de
vloer was geschrobd=. Soms was het mogelijk door een nauwe opening tussen
511

idem 103

51 GUTBF.RTCS

ABH. SANCT.\E

3) in: De Sanctis

el Eono»

·L\RJ.\E NOVIGENTI:

52

GUITBI::RTl!S

S.l

Pilgrimage 22-53.
idem 82-83. Zie ook: IV.3.

'i4

Contra sancti medardenses (= De pigneribus

Pignerib»: 139.

ABB. SANCT.\E

M.\RJ.\F. NOVIGENTI:
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graf en grafbeeld te kruiperi=. Ook het doorbrengen van de nacht in de kerk
was een zeer gewenste vorm van contact'", hoewel dat in de rneeste kerken
alleen tijdens een vigilie toegestaan was'". Deze diensten waren dan ook berucht
om hun wanordelijk verloop=. Een overblijfsel van deze behoefte aan tastbare
heiligheid zijn de vele geneeskrachtige
bronnen die ook nu nog bij veel
heiligdommen voorkomen=',
De kerkelijke hierarchic ondersteunde
in principe de reliekenverering
en
probeerde critici zo veel mogelijk de mond te snoeren, maar af en toe dreigden
plotselinge massale volksverplaatsingen
naar een nieuwe wonderen verrichtende
reliek de rust in een hele landstreek te verstoren. Bovendien kon door de
toekenning van een al te grate betekenis aan de relieken de sacramentele
machtspositie van de kerk in gevaar komen. Het doen van wonderen werd ook
in het canonieke recht een voorwaarde
voor heiligverklaring. In de twaalfde
eeuw werden vanuit Rome restricties gelegd op al te snelle heiligverklaringen
en
moesten wonderen grondig worden onderzocht. Bovendien moest de levensloop van de potentiele heilige moreel vlekkeloos bevonden wordens".
Thomas van Aquino vatte de verschillende argumenten voor en tegen de
reliekenverering
in zijn Summa samen onder verwijzingen naar Augustinus,
Hieronymus en Vigilantius. Hij kornt tot drie argument voor de verering van
relieken. In zijn eerste argument citeert hij Hieronymus: iV!} eren de overbl!;Jrelen
van de martelaren om Hem te aanbidden Wiens martelaren zjj zjjn. Het tweede
argument luidt: het dode lichaam wordt niet om zichzelf vereerd maar om de
ziel die er mee verenigd was, en tenslotte: God eert zelf de overblijfselen door
er wonderen bij te verrichten>'.
Een bekend voorbeeld van een volledig uit de hand lopend conflict tussen
de kerkelijke hierarchic en het yolk was het 'bloedwonder'
in Wilsnack in 1383.
In augustus van dat jaar brandde de kerk van her dorp Wilsnack bij Wittenberg
tot op de grond toe af. In de puinhopen werden drie geconsacreerde
hosties
gevonden, onbeschadigd, maar met bloed bevlekt. De ruine van de kerk werd
onmiddellijk een pelgrimsoord en aanvankelijk stond de kerkelijke hierarchic
welwillend tegenover de devotie. Maar vanwege de hysterische taferelen en
'fraude met wonderen' die er plaatsvonden,
viel Wilsnack in ongenade bij de
kerkelijk autoriteiten. In 1405 werd de pelgrimage naar Wilsnack door de
bisschop van Praag veroordeeld.
De gemoederen bedaarden weer en in 1446
5S ANCE~r:NDT,
.;6

A.: Heiage und Reliqttien 134 .

idem 133

s- SUIPT10:-;,J.: Pilgrimage 212.
SH idem 213
5') H.\RTIl\(;ER, \\I.: Re/igiol/lllld Braud) 119.
(.' SUIPT10:-;,.J.: Pilgrimage 64--65.
{oi THO~l \~ V.\i~ AQU0!o:
Tbeologiscbe Summa van den H. Thomas van Aquino, dee! X)C:
de Menschwording, P TIl, Q. 1-26 (Anrwcrpen 1933) (Q.25) 690-693.
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'wist Wilsnack een pauselijke aflaat te bemachtigen.
Maar in 1451 volgde
opnieuw een veroordeling. Nu door de pauselijke vertegenwoordiger
Nicolaas
van Cusa. In 1475 yond er een massale pelgrimage van kinderen naar Wilsnack
plaats, en in 1487 nag een. Oak hiertegen waren de kerkelijke autoriteiten
scherp gekant. But no amount of thundering fro»: pulpits succeeded in reducing the
popularity of the pilgrimage until the pillage became Protestant in 1552. In that year the

miraculo«: bests werepubliclY con.rignedto tbeflames f:y the formidable evangelicalpreacher
Joachim ElletifeldJ2. Aldus Jonathan Sumption.
Dit conflict tussen yolk en clerus lijkt een typisch voorbeeld van een strijd
am de controle over de kerkelijke sacramenten. De met bloed bevlekte has ties
in Wilsnack ondergroeven de macht van de priester am als enige het lichaam en
het bloed van Christus present te kunnen stellen. Met bloed bevlekte has ties die
een brand onbeschadigd
doorstonden
vormden een heel wat sterker bewijs
voor de presentia realis dan een priester ooit kon produceren.
Vandaar het
enthousiasme van het yolk en vandaar de woede van de kerkelijke hierarchie.
Een van de leden van de onderzoekscommissie
die de bisschop van Praag in
1405 instelde was Johannes Hus (1370-1415), toen nag op goede voet met de
kerk. Hij schreef het volgende over zijn bezoek aan Wilsnack:
'Eram ibidem a. D. 1443, die 12. Julii, tenes in manu ac clare conspicens videns tres
parvulas portiunculas
de speciebus pan.is jam quasi consumptas
et corruptas, sed
nihil penitus ruboris aut rubedinis erat ibi, Quid ergo mentimur de sanguine, et
tamen si multum rubedinis esset, nec ob hoc sequitur quod sit sanguis, et si sanguis
sit, nee ob hoc sanguis Christi, nec taliter venerandus ut srulti hominies fecerunt jam
60 annis talis sanguis recte dicitur diabolicus vel a cliabolo, quum, quid facit
peccatum, a cliabolo est [... J63

In 1406 publiceerde Bus een theologisch pamflet over het bloedwonder
van Wilsnack, De Sanguine Christi, waarin hij theologische argumenten aanvoert
die lijken op die van Guibert: het bloed van Christus kan niet op aarde
aanwezig zijn, anders dan in de eucharistie:
Conclusio 1: Christus sufficienrer meruit omnem sanguinem, qui de suo corpore
effluxir, in corpore suo glorificari. [... J
Conclusio 2: Christus in hora resurreccionis
corpus suum ex omnibus eius partibus
umquam habitis conposuit, integravit et glorificavit secundum optimam armoniam
corporis glorificabilis. [... J

62Sl·MPTlON,j.: Pilgrimage 284.
63 Cod. 36 Magdeburger Domgymnasialbibliothek,
393. De rekst
hap:/ / www2.rz.hu-berl.in.de/sachkultur/wilsnackkuehne.html#al0
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De theologische argumentatie wordt uiteengezet in een traetatuPs.
Het lot van Johannes Hus is een typiseh voorbeeld van de middeleeuwse
kerkelijke politiek: balaneeren russen de devoties van de grote massa enerzijds
en de kritisehe geluiden van een kleine groep 'scherpslijpers'
anderzijds. Her
yolk moeht zijn gang gaan zolang de machtspositie van de kerk niet in gevaar
kwam; de 'dissidenten' moesten zich gedeisd houden en geen onrust stoken.
Johannes Hus was welkom om te helpen bij de veroordeling van de eultus in
Wilsnaek, want die was gevaarlijk, maar toen hij in dezelfde lijn kritiek begon te
oefenen op de kerk66, stond hij binnen de kortste keren (in 1415) op de
brandstapel. Door gevaarlijke uirwassen aan beide zijde met harde hand te
beeindigen werd de zaak zo goed en zo kwaad als het ging bij elkaar gehouden.
Een al te groot enthousiasme
diende dus enerzijds ingedamd te worden,
anders zou de positie van de kerk als geheel ondermijnd
kunnen raken,
anderzijds was opname van nieuwe gebruiken in de canon met altijd te
voorkomen en soms zelfs wenselijk. In het geval van het toekennen van aflaten
lijkt de kerkelijke hie rare hie meegegaan te zijn in de behoefte van de gelovigen
om problemen ritueel op te lossen. Hoewel tijdens het concilie van Wenen in
1312 het toekennen van af1aten veroordeeld was, werden ze ruim honderd jaar
later al toegekend door de paus.
Ook in dit geval is het aloude patroon te zien: het yolk is enthousiast voor
de ritualisering
van de boetedoening;
verschillende
bisschoppensynodes
proberen het onheil te keren of in goede banen te leiden; wanneer dat niet lukt
wordt toegegeven, het ritueel wordt geeanomseerd en eritiei die hun mond met
houden belanden op de brandstapel. Totdat Luther opstond.

Maria
De Mariaverering was intussen baar eigen gang gegaan. Hoewel er in
Pales tina al vroeg kerken werden gebouwd op plaatsen die speeiaal met Maria
in verbinding werden gebrachtG7, en in het Oost-Romeinse
rijk de Mariaverering
al spoedig ingang yond, begon deze in het Westen pas vanaf de twaalfde eeuw
Hus.}: De Sanguine Christi, in: Ma. Jo. HtIS Opera Omnia Tom. ] Fasc. 3. Nach neuenrdeckrcn
Handschriften zum erstenmal herausgegebcn von W"NI:EL FI ,,\ISI-L\NS(Osnabriick 1966 [1903])
1-8.
65 Hus.].: De Sanguine Christi 9-37.
ro(,Hus,j.: Tractatus De Ecclesia. E fontibus manu scrip tis in lucem edidir S. H,\RRJSON THOMSON
(Boulder Col. 1956).
c: COCRTH, F.: Wallfahnen
zu Maria, in: W. BF.INlORT & H. PETRI (Hrsg.): Handbucb der
M arienksnde 510-511 .
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grote vormen aan te nemen. Daarbij waren het niet aileen de relieken van Maria
die aantrekkingskracht
hadden, maar vooral ook afbeeldingen van Maria. Ook
die verrichtten wonderen. De overgang van reliek naar beeld was niet zo
bijzonder: ook de relieken werden vaak opgeborgen in reliekhouders
in de
vorm van een buste of een lichaamsdeel van de heilige68.
In de kerken waar relieken werden vereerd, bloeide de verering voor Maria
vaak in de schaduw van die voor de heilige69• Soms werd een wonder aan een
Mariabeeld toegeschreven, met als gevolg dat de verering van dat beeld die van
de relieken ging overheersen. De eerste beelden die op die manier verering
vonden waren meestal zogenaamde pieta's: Maria met het dode lichaam van
haar zoon op haar schoot", Zo'n beeld had ongetwijfeld meer zeggingskracht
dan een anoniem stukje bot. Langzamerhand
ontwikkelde zich 20, mede onder
invloed van een verschuiving in de geloofsbeleving, een Mariaverering los van
de relieken?'. Een bijkomend
verschijnsel
hiervan was, dat de kerkelijke
hierarchic weinig kon doen om de verering van beelden tegen te houden, en
dus op dit gebied aan invloed inboette, terwijl ze tegelijkertijd de al te snelle en
wilde heiligverklaringen
aan banden probeerde te leggen. De leken verlegden
hun aandacht naar de Mariaverering en veroverden zo een nieuw gebied waarop
ze hun eigen religiositeit konden vormgeven, gevrijwaard van ingrijpen van de
clerust-.
Een veel voorkomend
wondermotief
in de stichtingslegende
van een
Mariaheiligdom is de vondst, meestal door een herder of een boer, van een oud
Mariabeeld dat verborgen ligt in een grot, of bij het ploegen plotseling uit de
grond te voorschijn komt. Soms wordt de vindplaats aangewezen in een visioen
of een droom. Dat beeld wordt dan naar de kerk gebracht en krijgt daar een
plaats, maar de volgende dag blijkt het op zijn oude plaats terug te zijn. Dat
herhaalt zich een aantal keren, totdat het duidelijk is dat Maria op de door haar
aangewezen plaats een kapel wil. Het zou kunnen dat in dit motief de strijd
tussen de clerus en het vrome yolk over weer een nieuw heiligdom voor Maria
verdicht is. Maria steunt de vrome leken in hun strijd tegen de overhee.rsende
rol van de clerus: een thema dat ook in de vestigingsgeschiedenissen
van zeer
recente Mariaheiligdommen
nog een rol speelt-',

ANGENENDT,A.: Heiiig,e lind Reiiqllien 183-186.
GUTrI, K: Geschichtlicher Abriss der marianischen Wallfahrtsbewegungen 736-737.
70 COURTH,F.: Wallfahrten zu Maria 514.
7\ GUTH, K: Geschichtlicher Abriss der marianischen Wallfahrtsbewegungen
746.
72 HARTINGER,W.: Religion lind Brauch 104-105.
73 In Medjugarje in Bosnie, dar sinds 1982, na verschijningen van Maria, een bedevaartsoord
is,
leeft bij de pelgrims een sterke aversie tegen de bisschop van Mostar, die weigert her heiligdam
officieel te erkennen. Voor het 'herdermoticf zie oak: TURNER, V. & E. TURNER:Image and
Pilgrimage in Christian Clliture 40-48.
68
69
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In de dertiende eeuw wonnen de verering van wonderdadige Mariabeelden
en -afbeeldingen langzamerhand
aan belang ten koste van die van de relieken
van heiligen ". Evenals de relieken waren deze beelden niet zo maar altijd te
zien, Het grootste deel van de tijd waren ze verhuld en aileen bij speciale
gelegenheden werd de verhulling met plechtig vertoon weggenomen en een
enkele keer werd het beeld in een processie meegevoerd. Vaak werden deze
beelden aangekleed met gewaden in de passende liturgische kleuren. Met zo'n
'genadebeeld' kan, zoals met de hostie in de monstrans, door de priester de
werd Maria vrijwel uitsluitend
zegen worden gegeven75. In de middeleeuwen
samen met haar zoon afgebeeld: zirtend met het kind op haar schoot, staand
met het kind op haar arm of als pieta76.
Aan deze situatie van geven en nemen tussen de wensen van het yolk en die
van de clerus is in de rooms-katholieke
kerk minder veranderd dan men zou
verwachten. Een recent voorbeeld van de opname van een 'volksreligieuze'
devotie in de canon is de afkondiging
in 1950 van het dogma van
Mariatenhemelopneming.
Al vanaf de tweede eeuw werd dat feest gevierd77,
waarvan Guibert de Nogent nog stellig beweerde:
Sed quid in lis diu versor, cum tanta sit in totius sanctae aecclesiae are pudicicia, ut
etiarn matris domini cae corpus resurrecrione gloritlcatum dicere non audeat, ob hoc
videlicet, quod nccessariis argumentis comprobare non valeat [.. T8.

Een ander, minder ingrijpend"? voorbeeld is de heiligverklaring van de
Italiaanse kapucijner monnik Padre Pio (1887-1968) in 2002. Deze door het
Vaticaan vanwege 'fanatisme en hysteric' meerdere malen veroordeelde priester
genoot al tijdens zijn leven een wereldwijde verering, en op dit moment
behoort zijn cultusplaats, San Giovanni Rotondo, tot de grootste christelijke
bedevaartplaatsen'",
Kortom, iuat naar iiJn oorsprong beidens is, kan tegeliJkertiJdook

chtistel!Jk zi/n. En meer: iua: voor de ene christen goed christelijk is, kan voor de andere

-. COURTH, F.:

WaUfahrten zu Maria 512-513.
W.: Religiolllll1d Braucb 108-111.
7(, AN(;fiN ENDT, A.: Heilige und Reliqlllm 221.
-- W.\RNER, i\1.: De etIige onder de orosauen. De tIIaogd Moria: IJI)'IIJe en

-5 }i\RT1NGER,

CtlltilS

(Amsterdam 1990) 109-

150.
~L\Rl \1:: NmlGr:.NTl:
De Sane tis et eorum pigneribus 101.
Ecn heiligverklaring is, anders dan ccn dogma, geen verplichr gcloofsgoed.
HI' ~L\RGRY, P . .J.: Ecn 'beams desrrucror' oftcwcl de bulldozerculrus van Padre Pia, in: P. POST &
L. V.\N TONGER.EI\:: Derotioneel nture]. Heiligel1 en uonderen, bedeuaarten en pelgnmoges in ierledm en beden
(Kampen 2001) 91-134.

-x GL"lTBERTl!S ABB. S.\~CT.\E
-9

184

HET WEZENLIJ}(E

EN BEVRlJDENDE

'"

unIJelpelijk beidendom ::j;il [...] Het gelooJ van de een is bet bijgelo'!f van de ander en bet
gelooJ uan gisteren is het bijge/oof van itlor;genBI.
Binnen de aanhang van de Moderne Devotie klonken in de vijftiende eeuw
de eerste geluiden die aangaven dat sommige praktijken wei voor het gewone
volk toelaatbaar zijn, maar niet voor de religieuze specialisten'". Frederik van
Heiloo schrijft in zijn Tractatus deperegrinantibus83:
Non enim omnibus omnia conveniunt.
[... J Secularibus
et devotis alia et alia
suadenda sunt, quia aliis aliud vite est propositum,
alia affectio, alia faculras agendi.
Illi ergo Deum pure amare et Deum propter Deum servire nesciunt, sed quibusdam
indultis ad eius veneration em convertuntur,
qui plerumque
plus donum diligunt
quam datorem, qui quum ad opinionem
vivunt et ad famam, non tam id quod
bonum est quam quod bonum a vulgo putatur, exterius salutis querunt suffragium,
non sentientes
sancti spiritus in animo magisrerium;
quos necesse est aliquo
munere, ut indulgentie sunt, ad aliqua exercitia corporalia invitare, per que passim
ad spiritua.lia preparantur;
[... ]8-1 Devotis autern et religiosis devotionis et religionis
exercitium multarn et largissimam confert et solidam indulgentiam. Solidam inquam,
quia vicia, que studium virrutis radit, non facile redcunr=.

Het concept 'volksreligiositeit'
is geboren, maar vindt vooralsnog
geen
verspreiding. Ook de visie van Frederik kon kennelijk, net als die van Guibert,
wel door de kerkelijke beugel.
Zoals gezegd: de kerkelijke politiek van uitwassen bestrijden en de touwtjes
in handen houden werkte totdat Luther op het toneel verscheen. Hij en de
andere reformatoren
hadden het politieke tij mee en wisten een dissidente
beweging te vestigen waarvan de rooms-katholieke
kerk zich niet meer wist te
ontdoen. Die omstandigheid
eiste een andere politiek ten aanzien van de
devoties van het volk. Door het Concilie van Trente (1545-1563) werd de
vrijheid van het volk enerzijds drastisch ingeperkt, anderzijds werden sommige
devoties hervormd en tot het hart van de canon verheven. De devotie voor
Maria was daarvan de belangrijkste. Maria, in de gedaante van een zegevierende
gestalte (zonder kind) werd het boegbeeld van de roorns-katholieke
kerk tijdens
de Contrareforrnatie.
Vooral
de invloed
van de jezuieten
was van
doorslaggevend
belang bij de promotie van nieuwe, de kerkelijke hierarchic
welgevallige, devoties, die aileen strikt georganiseerd en onder klerikaal toezicht
beoefend mochten worden. Voor dat doel werden talloze broederschappen
A.: Over het ware christendom, in: M. MOSTERT & A. DEMYTTE .\ERE
(red.): De belO/'cting van het middeleetnuse christendom. Studies over ritueei en magic in de Middelecuwct/
(Hilversurn 1995) 40-41 .
82 NISSF.;-..J, P. J. r\.: Bedcvaart is lekenzaak 39-60.
81 Zie oak: H.6
Il4 POOL,]. C. Frederie J)(1t/Heilo 118.
85 idem 119
81 DE~[y1TEN.\ERE,
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opgericht.
Ongecontroleerde
heiligverklaringen
en
een
plotselinge,
ongeordende en massale toeloop naar een bloedende hostie of een wonderend
verrichtend
reliek waren niet langer denkbaar. De liturgie en de kalender
werden hervormd en gestandaarcliseerd.
Voor de handhaving daarvan werd in
1588 de Heilige Ritencongregatie
opgericht. Eenheid en uniformiteit werd de
norm voor de rooms-katholieke
kerk. Het pragmatisme van Gregorius de
Grote ten aanzien van de 'inculturatie' van de liturgie werd verla ten: de roomskatholieke liturgie diende overal ter wereld op dezelfde wijze gevierd te worden.
Maar ook in die hervormde liturgie ging het volk voor een belangrijk deel haar
eigen gang: terwijl de priester de mis opdroeg, bad het volk de rozenkrans.
Dit alles wil niet zeggen dat de strijd om het 'wezenlijke en bevrijdende'
gestreden was, maar in de rooms-katholieke
kerk werd die verder gestreden
binnen de gelederen van de geestelijkheid
(regulieren en seculieren). Zelfs
binnen de ondergrondse
rooms-katholieke
kerk in de protestantse Republiek
der Verenigde Nederlanden
van de zeventiende en achttiende eeuw streden
jansenisten en jezuieten als respectievelijk preciezen en rekkelijken nog over de
kwestie van het 'wezenlijke en bevrijdende', met de gebruikelijke uitkomst: een
veroordeling wegens ketterij (van de jansenisten).
Door de voormannen
van de Reformatie werd een aantal praktijken
officieel afgeschaft, maar dat betekende niet dat de protestanten
die praktijken
ook niet meer uiroefenden= of er geen andere voor in de plaats steldenf': hun
wereldbeeld
verschilde
tenslotte
niet van dat van hun rooms-katholieke
tijdgenoten'".

III.3 DE

VERLICHTE REDE

,Volksreligiositeit'
Ondanks het feit dat volk en clerus op verschillende wijze de liturgie vierden
en af en toe behoorlijk van mening verschilden over de gepastheid
van
bepaalde devoties, kan toch niet gezegd worden dat clerus en volk er in de
middeleeuwen twee heel verschillende soorten christendom op nahielden. Pas
als gevolg van de besluiten van het Concilie van Trente in de zestiende eeuw
ontstond er binnen de rooms-katholieke
kerk geleidelijk een kloof tussen het
geloof van een ontwikkelde clerus en dat van het onontwikkelde volk, maar tot
ver in de achttiende eeuw kon er geen sprake zijn van een duidelijk onderscheid
MARGRY,P.J.: Heiloo 442-454; ST.HL, C. & M. W1NGENS:Bedeuaarten in Nederland 103-126;
GUTH, K: Geschichtlicher Abriss der marianischen Wallfahrrsbewegungen 772-774.
87 Voor het verschijnsel 'volksreligiositeit' in her protestantisrne
zie: III.6
88 FR1JHOFF,
\'11.: Official and popular religion in Christianity 82; 97-99.
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tussen een officiele en een populaire religie. Ook daarna konden beide vormen
gemakkelijk naast elkaar blijven bestaan, zelfs binnen een persoon'":
At the same time [..J the believer, no matter what church he may belong
to combine forms of behaviour from different categories, without these
being in conllict or leading to a conflict in behaviour, because different
rationality
are involved
which
may have a complementary
or
operationality with respect to one another?",

to, is able
necessarily
systems of
alternative

Door de Verlichting werd een nieuwe impuls gegeven aan de rationalisering
van het officiele christendom en de marginalisering van bepaalde gebruiken. De
verlichte rede werd het ijkpunt. Vanaf de Verlichting is er dan ook een duidelijk
aanwezig bewustzijn om trent een christendom
op 'twee sporen':
het
christendom van de (ongeschoolde) massa, irrationeel en licht vatbaar voor
'heidense invloeden', dat tot uitdrukking komt in de 'volksreligiositeit', en het
christendom van de (geschoolde) elite, rationeel en zuiver in de leer, dat haar
uitdrukking vindt in de officiele liturgie. Vanaf dat moment is er ook een aantal
activiteiten,
zoals
pelgrimages,
die
ondergebracht
worden
bij
de
'volksreligiositeit': pelgrimeren heeft geen rationeel verklaarbaar effect (wie ziek
is moet de hulp van een dokter inroepen en niet die van een heilige!) en is dus
een nutteloze tijdverspilling. In de geschiedschrijving is dat bewustzijn daarna
herhaaldelijk teruggeprojecteerd op de hele geschiedenis van het christendom?'.
De geschiedschrtjvers :din onbewust het slachtoffer geweest van een clericale ideologie, aldus
Jean Delumeau=.
Na een periode van rationalisatie zocht de hierarchic van de roomskatholieke kerk in de negentiende eeuw een manier om de door de Franse
Revolutie en haar nasleep ernstig tanende positie van de kerk te verstevigen en
de massa's steviger aan zich te binden. Die massa's bestonden intussen in
toenemende mate uit het moeilijk te bereiken industrieproletariaat in de grote
steden. De 'volksreligiositeit' had juist door de Romantiek weer een (sterk
ideologisch gekleurde) opwaardering ondergaan. De middeleeuwen waren van
de 'duistere oude tijd' - waarvoor ze tijdens de Verlichting golden - geworden
tot de 'goede oude tijd' waarin alles nog onaangetast was door de verderfelijke
moderniteit. En de 'volksreligiositeit' bevatte voor de romantici nog elementen
van 'oeroude wijsheid' uit de middeleeuwen of uit tijden ver daarvoor'". De in
89 FRIJHOFl', W.: Vraagtekens bij het vroegmoderne kersteningoffensief
"Volk" en geloof in vroegmiddeleeuwse teksten 16-35.
<)() FRIJHOFF, W.: Offic.iaJ and popular religion in Christianity
95.
9[ BRO'X'N, P: The Cllit of the Saints 13-17.

71-98; ]ONG, M. DE:

92 DEW tEAU, J.: Officiele religie en volksreligie in Frankrijk tijdens de Hervorm.ing en de
Contra-Reformatie, in: Concililt!l14 (1986) 15.
93 DHfYTTEN,'ERE, A.: Over her ware christendom
41-42.
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de loop van de negentiende
eeuw opkomende
belangstelling
voor nietchristelijke godsdiensten, en de evolutionistische
theorievorrning
waarmee dat
gepaard ging, heeft ook aan deze tendens bijgedragen.

Deuoues, liturgie en evangelie
De leiding van de rooms-katholieke
kerk nam in de loop van de negentiende
eeuw elementen uit de 'volksreligiositeit'
op, vorrnde ze zonodig om en stelde
ze onder controle om de massa's op het goede pad te leiden. De uitroeping van
het dogma van de Onbevlekte
Ontvangenis
in 1854, de definitie van de
pauselijke onfeilbaarheid in 1870, de verdere devotionalisering van kerk, ambt
(met name dat van de paus) en sacrarnenten.i" en het ontstaan van een hele
reeks nieuwe heilidommen waarin de paus een vooraanstaande
plaats kreeg'",
zijn aspecten van deze onrwikkeling, Nog een groot aantal andere culten werd
in de negemiende
eeuw van bovenaf geinitieerd, zoals de zeer verspreid
geraakte Heilig Hart devotie'".
De geschiedenis van de devotie voor het Heilig Hart van Jezus geldt als een
goed voorbeeld van negentiende-eeuwse
vroomheid. Alex Stock schrijft:
Die 'mirabilis progressio' des Hcrz-jcsu-Festes
und der sie umgebenden
Fromrnigkeit ist Freilich in ihrem gesamten Verlauf eine kultgeschichtliche
Zitterpartie [... [, Die lirurgische instabilitat des Festes und die Lagerung der
Devotion im Spannungsfeld zwischen programmatischer Religionspolitik und
asthetischern
Degout
[... j macht
die Herz-jesu- Verehrung
zu einem
symptomatischen Phanornen der katholische Religion im 19./20. Jh97.
Het begin van deze devotie ligt al in de middeleeuwen,
maar pas in de
zeventiende eeuw krijgt ze door de visioenen van Margareta-Maria Alacoque
grote verspreiding. Deze non uit het Franse Paray-Ie-Monial had tussen 1673 en
1675 visioenen waarin ze Jezus aanschouwde
terwijl hij haar toonde hoe zijn
hart in brand srond. Daarbij kreeg ze boodschappen
waarin de nadruk lag op de
door de mensen versmade liefde van Jezus en de wens van Jezus dat die
belediging goedgemaakt wordt door allerlei verstervingen, zoals deelname aan
zijn lijden en veelvuldige deelname aan de communie. Tenslotte vraagt Jezus
om een eigen feestdag voor de verering van het Heilig Hart. Het verslag van
deze visioenen getuigt van een geexalteerde geloofsbeleving:
WI\R\\lCK, D.: De ccntralisatie van kerkelijk gezag: cen organisatorische duiding, in: Conci/ium
10/1 (1974) 116.
95 ZI~[[).\RS-S\X·.\RTZ, S. L.: Encountering Mary 190-219.
91, STOCK, A.: Poetiscbr Dogmatik. Christologie. 3. Leib und Leben (padcrborn 1998) 337-379.
9- idem 337-338
94
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Une fois [... J que Ie Saint Sacrement etait expose, apres m'etre sen tie retiree toute
au dedans de moi-rnerne par un recueillement
extraordinaire
de tous mes sens et
puissances, Jesus-Christ, man doux Maitre, se presenta it moi tout eclatant de gloire
avec ses cinq plaies brillantes comme cinq soleils, et de cette sacree humanite
sortaient des flammes de routes parts, mais surtout de son adorable poi trine qui
ressemblait it une fournaise; er s'etant ouverte me decouvrit son tout aimant et tout
aimable Coeur, qui etait Ie vive source de ces flarnmes. Ce fut alors qu'il me
decouvrit les merveilles inexplicables de son pur amour, et jusqu"a quel exces il
I'avait porte d'aimer les hommes,
dont il ne recevait que des ingratitudes
et
meconnaissances.
[... ] Ce qui m'esr beaucoup plus sensible (il fait allusion it la
froideur ingrate des hommes), me dit-il, que tout ce que j'ai souffert en ma passion;
d'autant que s'ils rendaient quelque retour d'amour, j'estimerais peu tout ce que j'ai
fait pour eux et voudrais, s'il se pouvait, en faire davantage, rnais ils ri'onr que des
froideurs er du rebut pour tous mes empressements
it leur faire du bien. Mais, du
moins, donne-rnoi ce plaisir de suppleer it leur ingratitude autanr que ru en pounas
etre capable. [... ] Et en me me temps ce divin Coeur s'etant ouvert, il en sortit une
flamme si ardente que je pensai en etre consomrnee;
car j'en fus toute penetree
[... ]98 C'est pour cela que je te demande que le premier vendredi d'apres l'octave de
Saint Sacrement soit dedie
une fete particulicre pour honorer mon Coeur en
communiant
ce jour-la, et en lui faisant reparation d'honneur
par une amende
honorable pour reparer les indignites qu'il a re~ues [.. .]99

a

De nadruk op de veelvuldige deelname aan de communie, die de kern van
de visioenen vormt, moet gezien worden in het kader van de strijd tegen de
jansenisten, die met een sterk 'calvinistisch' getint katholicisme deelname aan de
communie tot een bijzondere gebeurtenis wilden maken, waartoe de gelovige
slechts onder strenge voorwaarden
kon overgaan. Vooral de jezuieten zetten
zich in voor de devotie van het Heilig Hart. Na een aantal pauselijke
weigeringen werd het feest van het Heilig Hart in 1856 door paus Pius IX
wereldwijd op de kalender gezet, waarna Leo XIII verordonneerde
dat in het
heilig jaar 1900 in aile kerken het hele mensengeslacht
aan her Heilig Hart
gewijd moest worden. In de encycliek wordt het teken van het Heilig Hart
vergeleken met het kruisteken dat Constantijn aan de hemel zag voordat hij de
slag won waardoor hij keizer kon worden. Stock concludeert:
Bereits um die Jahrhundertwende
ist aber, was so lange mit Reserve behandelt
worden war, zum zentralen Symbol papstlicher Religionspolitik avanciert'P''. [... J Es
ist nicht mehr bloss Sinnbild
einer privaten De\-otion,
sondern
Panier und

H.\~!o"l, A.: Histoire de /0 Demtion all Jam Coetlr. I r'ic de Jainte Ma!J,IIerite-Afarie (paris 1908) 150151.
99 idem 174
l'" STOCK, A.: Poeliscbe Dogmalik 342.
98
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Feldzeichen
eines religionspolitischen
Programms,
das tiber das irnperiale
Konstantins hinaus das genus humanum auf dem ganzen Erdkreis in den Blick nimmt.
[ ... J Die Weltmission ist dementsprechend
nur die faktische Realisierung dessen,
was de iure eben schon bcstcht '?'.

Deze centraliserende
beweging, waarin de paus (en het leergezag) in de
hoedanigheid van vertegenwoordiger
van Christus op aarde als de navel van de
wereld werd voorgesteld, wordt het Ultramontanisme genoemd.
In zekere zin
tegengesteld aan het Ultramontanisme, waren de Katholieke Actie en de Liturgische
Beweging. Deze laatste twee bewegingen waren veeleisender voor de gelovigen en
droegen een emanciperend karakter,
Zo waren aan het begin van de twintigste eeuw drie bewegingen min of
meer tegelijkertijd actief in de rooms-katholieke
kerk. De devotionaliserende
beweging van het Ultramontanisme propageerde
een prive vroornheid,
de
Liturgische Beweging wilde de gelovigen juist losmaken van hun prive devoties en
hun aandacht rich ten op de liturgie, de sacramenten
en de parochie, en de
Katholieke Actie propageerde betrokkenheid
bij de kerk als geheel en haar
evangeliserende
taak. Dat leverde uiteraard spanningen Opl02, en in dit geval
was geen van de betrokken
partijen gemakkelijk
te verketteren
of te
marginaliseren.
Het 'wezenlijke en bevrijdende'
had vele kerkelijk erkende
gezichten gekregen, maar dat betekende niet dat dus iedereen vanzelfsprekend
een plek yond in het grote geheel van de roorns-katholieke
kerk. Niet anders
dan in de vroege rniddeleeuwen was een groot gedeelte van het yolk maar zeer
losjes met de kerk verbonden. En dat gedeelte ging zijn eigen religieuze weg.
De Liturgische Beweging yond haar voltooiing in de liturgiehervormingen
van
her
Tweede
Vaticaans
Concilie
(1962-1965).
Het
eerste
officiele
conciliedocument,
her in 1963 verschenen Sacrosanctum Concilium, handelde over
de vernieuwing van de liturgie. In dit document
is participatio actuosa her
kernwoord. Artikel 14 zegt:
Aan deze volledige en actieve deelname van heel her volk moet bij de vernieuwing
en de bevordering van de heilige liturgie de grootste zorg worden besteed. Ze is
immers de eerste en noodzakelijke
bran, waaruit de gelovigen de echte christelijke
geest moeten putten. Daaram moet ze door de zielenherders bij heel hun pastorale
activiteit ijverig worden nagestreefd door rniddel van een aangepaste vorrning'I".

Een belangrijke en ingrijpende vorm van inculturatie wordt toegestaan: de
taal van de liturgie hoeft niet langer uitsluitend het Latijn te zijn, de liturgie mag
101

idem 343

B.: Die Diskussion iiber die Volksreligion in Frankreich, in: K. R.\HNER, C. l\IODEHN
& M. GOPFERT (Hrsg.): VolksreligioH - Religion des Volkes (Srurrgarr 1979) 142-143.
1Il2 L.\CRET,

[0.1

http://www.rkdocumenren.nl!index.php?docid=570.
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in de landstaal gevierd worden. Voor de 'volksreligiositeit'
toont Sacrosanctum
Conalium weinig belangstelling; kennelijk werd verwacht dat met de invoering
van de landstaal en de vereenvoudiging
van de liturgie de 'volksreligiositeit'
vanzelf zou verdwijnen.
Artikel 13 gaat kort in op de 'oefeningen
van
godsvrucht van her christenvolk':
De
oefeningen
van
godsvrucht
van het christenvolk
worden,
mits in
overeenstemrning
met de wetten en richtlijnen van de Kerk, ten zeerste aanbevolen,
vooral wanneer ze door de heilige Stoel zijn voorgeschreven.
[... J Men moet echter
bij deze oefeningen rekening houden met de lirurgische tijden, en ze zo regelen, dat
ze in overeenstemming
zijn met de heilige liturgie, in zekere zin er uit voortvloeien
en het yolk voeren tot de liturgie, die imrners krachtens haar aard deze oefeningen
verre overtreft'P'.

Somrnige conservatieve
kringen binnen de kerk handhaafden
echter de
tridentijnse rnis en het Latijn, of keerden er na enige tijd naar terug. De ironie
wil dat door enkele onderzoekers deze kringen nu als 'volksreligieus' worden
gerubriceerd'P'.
Geconcludeerd
mag worden
dat er in de traditie van het westerse
christendom op dit gebied (wat is voorgeschreven,
wat is toelaatbaar en wat is
onaanvaardbaar
in het licht van het evangelie?) voortdurend
beweging is
geweestl06. Bepaalde cultische gebruiken werden, al dan niet na feile strijd,
opgenomen in de canonl'", en verouderde gecanoniseerde
gebruiken werden
afgestoten en leefden verder in de marge108. Niet aileen wisselden paradigma's
elkaar af, ze bleven ook veelvuldig naast elkaar voortleven, in verschillende
kerken, maar ook binnen een en dezelfde kerk'P",

104 idem

Frommigkeitsbild
der Traditionalisten,
in: J. B.\UlIIG,\RTNER (Hrsg.):
zijn het Latijn en de tridencijnse mis weer toegestaan naast de mis
in de landstaal. Zie een bericht van 11 oktober 2006 op www.katholieknederland.nl:
http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2006/
detail_objectID584059
_FJ aar2006.html
106 ALTERM.\TT, U.: Volksreligion
- neuer Myrhos oder neues Konzept? Anmerkungen
zu einer
Sozialgeschichte
des modern en Katholizismus,
in: J. B,\UMGARTNER (Hrsg.): IFiederentdecktmg 118.
1Il- John Hennig noemt
de geschiedenis
van her Rituale als kenmerkend
voor dit proces. HENNIG,
J.: Volksfr6mmigkeit
aus der Sicht des Lirurgiehistorikers,
in: J. B,\UMG.\RTNER (Hrsg.):
ins BAUMER, I:

Das

Wiederentdechmg 53-81. Inrussen

IFiederentdeckttng 25-35.
B.\l..'~IER, 1: Das Fr6mmigkeitsbild

51-81; RUDOLPH, E.: Psychologie
und Pathologic
der
Volksfr6mmigkeit,
in: J. B;\U~[G.\RTNER (Hrsg.): Wiederentdeckttng 133, 147, 149; op pag. 150
schrij ft Rudolph over oudere gelovigen: Sie sagm: War ichfriiher tin Idiot das gcgiattbt if' haben?
1119 Antoinio
Gramsci (1892-1937) geciteerd bij B.\UMER, I: Das Frornmigkeitsbild
53: Jede Religion,
!OB

allch die katholische - ja die katholiscbe insbesondere, eben IlJegenibrer Amtrengttngen, 'obeifliichlich' geeinl if'
bleiben, lim sich nicb: in nationale Kirchen lind sOif'ale S tbicbten aufif,splittern - ist ill Wirklicbkeit cine
r'ielfalt von unterstbiedlicbe» lind oft wiederspriicblicben Religionen [...); zie verder EBERT/', M. N.: Maria in
der Massenreligiositat, Zum Wandel des popularen
Katholizismus
in Deutschland,
in: M. N.
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Deze visie op de liturgie als een dynamisch fenomeen is echter van receme
datum, voorzichtig begonnen in de negentiende eeuw en pas tot ontwikkeling
gekomen
111
de twintigste
eeuw
onder
invloed
van
de algemene
gescruedwetenschap
en de sociale wetenschappen.
Voordien hadden historici
weinig belangstelling voor de liturgie en lirurgisten weinig interesse in algemene
geschiedenis. Ondanks aile vernieuwingsbewegingen
werd de liturgie zowel aan
roorns-katholieke
als aan protestamse
zijde beschouwd
als een statisch
fenomeen, dat weliswaar perioden van 'verval' had gekend, maar waarvan de
'zuivere' vorrn roch altijd al bekend was geweest. Voor sommige roomskatholieke hervormers lag de belangrijkste periode van 'verval' aanvankelijk in
de late middeleeuwen, voor het Concilie van Trente. De gotiek vormde in die
visie de absolute norm voor de kerkbouw.
Iaar anderen legden het ideaal in
een nog veel verder verleden terug. Dom Gueranger, een van de belangrijkste
fi!:,'1lrenachter de Liturgische Beweging, beschouwde de liturgie uit de tijd van
Gregorius de Grote als ideaal. Va or de protestanten
gold de hele periode van
Constantijn tot aan de Reformatie als een periode van rituele woekering en
verval. De kerken van de Reformatie wilden terug naar de sobere liturgie van de
eerste christenen, maar hoe die liturgie er uitzag, daarover konden ze het oak
niet eens worden. Bovendien beseften ze waarschijnlijk niet dar sommige van
de 'wantoestanden'
die ze zo verafschuwden,
zoals de verering van relieken, al
in een zeer vroeg stadium van het christendom aan de orde waren.
Hoewel de 'ideale liturgie' in al deze visies in verschillende tijden wordt
geplaatst, wordt er nooit getwijfeld aan het bestaan van een ideale christelijke
liturgie. De diverse hervormingsbewegingen
hadden bij al hun verschillen een
ding gemeeo: de overtuigiog dat de authentieke christelijke liturgie te vinden
was in her verledeo. Ook vandaag de dag is het perspectief waarin de liturgie
wordt gezien als eeo historisch contiogent en aan voortdurende
veraoderingsprocessen onderworpen fenomeen nag steeds geen gemeengoed 110.

EBERT/, & F. SCHl'I.THloIS (I-Irsg.): r 'olk{/iiillJ/l/{gkeit ill Europa. Bellrage i71r Soiio1ogie popslarer
Rtligiositiil aus 14 Lallden! (]\[iinchen1986) 75: I...
J eimll IVeg del' DII!dllJlg im RLdJtl1fl1 fillfr
Jlil/JCblveigmdm Z"laSSJlIlg filler weiterl'll illlemm PI/lJ"{/!isienlllg1'011 Formell IIlld SttJen katbo!iscber Religiositiil
I···]; 7.ieook: Roum()u:h:, E. J 1\[. G.: A problem for sociology: contemporary developments in
the Roman-Catholic church, in: P. 1-1. VRJIHOI' &]. \XI \.\RDF.'iBL'R(; (cd.): Official alld Pop,,!ar
Religioll 166-199. Kl'''C;, H.: Tlleo!ogie im AIIJbmrb. Eine b"kllmeni.rcbf Gnlt/d!eglll1g (ilftinchcn 1992)
157; zie "oar de gcschiedeni~ \"an de \'olksreligiositeit' oak: t\ RIIO.S, PH.: Zur Gesduchte
popularer Religion, in: ill. N. EilERT!: & 1'. SCHU.Tllr:lS (Hrsg.): I/olksjrbllllJligkeil 204-211.
1111 Zic voor een overzichr
van "crschillendc visies op de geschiedenis van de Iirurgie:
1\;\;C;E;\iE)JDT, 1\.: Lilllrgik IIlld f-lislorik. Gab e.reille organise!;!"Lilllrgie-El1IJJJ2ckelllllg?(= Quaestiones
Disputarael89) (Frciburg 2(01).
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YO OR DE 'YOLKSRELIGIOSTTEIT'

De rooms-katholieke
kerk leek dus halverwege de twintigste eeuw op een
veelkleurige lappendeken. Niettemin kwamen, zoals gezegd, niet aile leden van
die kerk even goed tot hun recht. Grote groepen rooms-katholieken
waren
slechts zijdelings bij de kerk betrokken en hadden daarnaast een eigen religieus
leven, los van de kerk. Alle pogingen tot centralisatie ten spijt was de situatie
van het 'volk' in de rooms-katholieke
kerk niet wezenlijk anders dan in de
middeleeuwen:
voor sommige zaken is de kerk onmisbaar, maar voor het
overige gaat men zijn gang met prive-devoties,
heiligenverering
en mariale
vroomheid. De definitie van 'yolk' was wel wat veranderd. Stond 'yolk' in de
middeleeuwen nog voor aile leken, ook de elite, vanaf de Verlichting werd met
'volk' vooral het slecht geschoolde proletariaat bedoeld. De maatschappelijke
elite kon zich wat betreft haar opleiding en maatschappelijke
invloed wel met
de clerus meten,
De belangstelling voor het fenomeen 'religiositeit los van de kerk' was in
eerste instantie afkomstig van geengageerde sociologen en pastoraaltheologen.
In Frankrijk kwarn die belangstelling al voor de jaren veertig van de twintigste
eeuw op gang. Maar pas vanaf de jaren zeventig, dus na het Tweede Vaticaans
Concilie, ontstonden
er een aantal centra van waaruit men poogde met een
nieuwe blik naar het verschijnsel te kijken. De belangrijkste van deze centra
lagen in Frankrijk en in Latijns-Amerika. Van daaruit is de aandacht ook naar
andere landen en continenten overgewaaid. Hoewel het fenomeen 'religiositeit
los van de kerk' in de verschillende delen van de wereld heel verschillende
karakteristieken
vertoonde,
bracht men het hele complex onder bij de term
'volksreligiosi tei t' .
Onder de druk van het probleem dat grote groepen rooms-katholieken
hun
geloofsleven slechts marginaal door de kerk lieten beinvloeden, zich niet bij de
besluiten van het Concilie neerlegden,
tegen de nieuwe catechetische
en
liturgische eisen van de priesters in opstand kwamen en bovendien in steeds
grotere aantailen de kerk helemaal verlieten, moest ook de kerkelijke hierarchic
zich wel met het probleem
'volksreligiositeit'
gaan bezig houden.
De
bisschoppensynode
in Rome in 1974 besteedde er dan ook aandacht aan. De
apostolische adhortatie Evangelii Nuntiandi uit 1975 ging er daarna verder op in.
Artikel 48 handelt over de volksdevotie:
[ ... J Men treft bij de mensen speciale uirdrukkingsvormen aan van het zoeken naar
God en naar geloof, zowel in de streken waar de Kerk eeuwenlang gevestigd is als
waar ze bezig is gevestigd te worden. Deze uitdrukkingsvormen werden lange tijd
beschouwd als minder zuiver en werden soms veracht, maar tegenwoordig worden
zij bijna overal herontdekt. Op de laarste Synode bestudeerden de bisschoppen hun
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betekenis met een opvallende ijver en werkelijkheidszin. De volksdevotie heeft
naruurlijk zeker haar grenzen. Dikwijls is zij onderhevig aan een karikatuur van
godsdienst en zelfs van bijgeloof. Zij blijft veelal op het niveau van
vereringsvorrnen, zonder een echte aanvaarcling door het geloof met zich mee te
brengen. Zij kan zelfs leiden tot her ontstaan van sekten en de ware kerkelijke
gemeenschap in gevaar brengen. Maar als ze goed georienteerd wordt, vooral door
een evangelisatiepedagogie, is ze waardevol. Ze manifesteert een dorst naar God die
aileen de eenvoudige en arme kan kennen. Ze maakt de mensen vatbaar voor
edelmoedigheid en offervaardigheid, zelfs tot in het heldhaftige, wanneer het gaat
om geloofsuiting. Ze behelst een scherp bewustzijn van Gods diepe eigenschappen:
vaderschap, voorzienigheid, liefde en voortdurende tegenwoordigheid. Ze doer
innerlijke houdingen ontkiemen die men elders zelden in dezelfde mate aantreft:
geduld, de zin van het kruis in het dagelijks leven, ontbering, belangstelling voor
anderen, toewijcling. Daarom noemen wij ze graag 'volksgodvrucht', dat is
volksgodsdienst eerder dan godsdienstigheid. [... J Wanneer ze goed geleid wordt,
kan deze volksdevotie voor velen van onze mensen meer en meer een ware
ontmoeting zijn met God in J ezus Christus 111.
De veelvuldige bezoeken van paus Johannes Paulus II aan bedevaartoorden
geven ook een nieuwe koers aan in het denken van de kerkelijke hierarchic, een
denken dat echter niet geheel vrij van opportunistische
motieven lijkt te zijn.
De in 1979 verschenen adhortatie Catechesi Tradendae spreekt van een 'zuiveren'
en 'rechttrekkeri', hetgeen doet vermoeden dar inpassing in en aanpassing aan
de canon het uiteindelijke
doel blijftl12. Artikel 54 'Bijdrage van de
volksdevoties':
Een andere kwestie van methode betreft de wijze waarop men v~~r de
catechetische vorrning gebruik kan maken van de waardevolle elementen in de
volksdevoties. Ik denk aan devotiepraktijken, die het gelovige yolk in sommige
landen beoefent met een vurigheid van geest en een zuiverheid van bedoeling die
diepe indruk maken, ook al moet het geloof, dat er aan ten grondslag ligt, gezuiverd
worden en grotendeels rechtgetrokken. Ik denk aan somrnige gemakkelijke gebeden,
die heel wat eenvoudige mensen graag telkens weer herhalen. Ik denk aan vrome
handelingen, die gesteld worden met een oprecht verlangen boete te doen of de
Heer te behagen. In het grootste deel van dergelijke gebeden en praktijken zijn er,
naast sommige te verwerpen zaken, zeker ook elementen, die, als zij goed begeleid
worden, heel waardevol kunnen zijn om het mysterie van Chrisrus dieper te leren
kennen: de liefde en barmhartigheid van God, de Menswording van Christus, zijn
verlossend Kruis en Zijn Verrijzenis, de werkzaamheid van de Geest 111
afzonderlijke christenen en in de Kerk, het geheim van het hiernamaals, de
Over de el'angelisatie in de moderns uereld. .Apostotisrbe aonsp01illg Evangelii Nuntiandi uan Paus Paulus
VI (= Wereldkerkdocumenten 3) (Brussel 1976) 29.
112 SCESS, P.: De crearieve en normatievc rol van de volksreligiositeit in de kerk, in: Conatin»: 4
(1986) 104-112.
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evangelische
deugden
die beoefend
moe ten worden, de aanwezigheid
van de
christenen in de wereld, en meer dergelijke zaken. Waarom zouden wij een beroep
doen op niet-christelijke
- ja zelfs het christendom vijandige elernenten, terwijl wij
Diet willen steunen op elernenten, die weliswaar herzien en verbeterd
moe ten
worden, maar toch hun wortels in iets christelijks hebben 113?

Ondanks
het feit dat in Frankrijk
en Latijns-Amerika
tegelijkertijd
toonaangevende
debatten over de 'volksreligiositeit'
gevoerd werden, hadden
deze debatten toch weinig met elkaar gemeen. In Duitsland en Italie werden
DOg weer heel andere aspecten aan deze discussie toegevoegd. In Spanje en
Portugal kwarn de 'volksreligiositeit'
pas relatief laat op de agenda van
onderzoekers
te staan. Door de intensieve koloniale verbindingen
van deze
twee landen met Latijns-Amerika
stond de discussie daar vooral in het teken
van Latijns-Amerikaanse
thema's.
Niet aileen in de overwegend
roomskatholieke land en van Europa, maar oak in landen als Engeland en Nederland
werd vanuit eigen invalshoeken invloedrijk onderzoek op het gebied van de
'volksreligiositeit'
verricht'!". De accenten werden telkens weer anders gelegd,
maar wat al deze debatten wel gemeen hebben is een onderliggende - lang niet
altijd expliciet gemaakte - vraag naar de aard van de fundamentele waarden van
het christendom en hun historisch en cultureel ingebedde concretisering'J>, De
aloude vraag dus naar 'wat wezenlijk en bevrijdend
is in het christelijk
evangelie' .

IlI.S

DE DEBATIEN

He! Franse debat
De voorgeschiedenis
Het debat over de 'volksreligie' vond in Frankrijk plaats in de context van
dat over de 'dechristianisering'
of 'secularisering'. De klassieke stelling van de
kerkelijke hierarchic in de hele westerse rooms-katholieke
kerk luidt: 'door de
verderfelijke invloeden van moderniseringsprocessen
(Reformatie, Verlichting,
industrialisering,
de
ontwikkeling
van
massamedia,
individualisering,
113 Over de catecbese in onze lijd. .Apostoliscbe aansporing Catecbesi Tradendae van Paus Johannes-Paulus II (=
Wereldkerkdocumenten 7) (Brussel 1980) 42.
114 Zie voor een overzicht: EBSRTZ, M. N. & F. SCHU.THEIS:
Einleitung: Populare Religiositat, in:
M. N. EBERTZ& F. SCHULTHEIS (Hrsg.): Volksfrolllmigkei/l1-13.
115 EVERS,J. H. M.: Pastoraat en Bedeuaart. Een onderzoek naar het pastorale aanbod ill bel kader uan de
derotie 10/ 5 int Gerardus Mqjella ell de bedeuaart naar Witt/em, mel bijzolldere aandacbt uoor hel
ge'{fJlIgrepertoire(Etten Leur 1993) 18-19.

195

HETLIGE KRACHT WORDT DOOR BE\'i7EGING LOSGE~1AAKT

democratisering)
zijn grote groepen mensen buiten de invloed van de kerk en
'dus' buiten het christendom komen te staan. De kerk is door de eeuwen heen
de ware boodschap blijven verkondigen, maar het volk is van lieverlee tot een
inferieur soort christendom of volledig ongeloof vervallen'. Het beeld van een
alomvattende
middeleeuwse
kerk
wordt
als ideaal
voorgesteld.
De
initiatiefnemers
van her debat
III
Frankrijk
beweerden
echter
het
tegenovergestelde:
de kerk heeft ingrijpende veranderingen
ondergaan die
getnitieerd zijn door 'verlichte' minderheden.
Het yolk kwam niet zo gauw mee
en hield vast aan de oude gewoontes,
om vervolgens
door de verlichte
minderheden
als 'heidens' te worden afgedaan. Dit 'heidense yolk' heeft
niettemin een zeer viraal religieus levenl16. Het alomvattende christendom van
de middeleeuwen is bovendien een my the. De meerderheid van her volk was
tot in de negentiende eeuw nauwelijks gechristianiseerdt!'.
De Katbolieke Actie was in Frankrijk zeer succesvol en had grote invloed op
de ont:wikkeling van de kerkelijke middengroepen.
Zij heeft echter in Frankrijk
in de jaren zestig oak een stevige 'ruk naar links' gemaakt, waardoor een
scherpe scheiding ontstond tussen de opvattingen van de linksgeorienteerde,
maatschappelijk
geengageerde
priesters en die van grate groepen van de
bevolking. Deze priesters wensten niet als 'sacramentenautomaten'
op te treden
voor de 'gewoontechristenen'
en lieten die groep aan haar lot over. Bovendien
raakte
het katholicisme
ill
Frankrijk
door
deze
ontwikkeling
sterk
gepolitiseerd 118.
Daarnaast was er een andere polarisatie, die zich in Frankrijk in heviger mate
voordeed dan in andere Europese landen. In Frankrijk was het verzet tegen de
hervormingen van Vaticanurn II heftiger en vooral ook beter georganiseerd dan
eldersl!". Oat verzet was op zich veelvormig en reikte van bezwaren regen de
liturgiehervormingen
tot een volledige a£\vijzing van aile conciliebesluiten.
Vooral na de affaire rand de conservatieve bisschop Lefebvre in 1976 is er een
polarisatie opgetreden
en opereren
op verschillende
plaatsen in Frankrijk
afgescheiden groepen die een tridentijns katholicisme aanhangen en praktiseren,
met eigen priesters die zich onttrekken aan de richtlijnen van de bisschoppen,.
Ten slotte was er nog de groep - zoals overal elders, maar ook weer beter
georganiseerd - die teleurgesteld was omdat de besluiten van het Concilie niet
Ill> K\~LflERT,
F.-A.: Empirische Vielfalr und ideologische
Geschlossenheit:
Populare Religion in
Frankrcich, in: M. N. EBERTZ & F. SU-ll'I.THI':IS (Hrsg.): r Tolks[rijTllmigkeit 195-198.
II" DEI.L~II',IL,
J.: Lc Chrisrianisme. Va-r-il Mourir? (Paris 1977) 13-113. R.IEDTS, p,: De
chrisreLijke rniddcleeuwen
als my the. Ontstaan
en gebruik van een constructie
uit de negentiende
eeuw, in: Ti;drchrift ioor Tbeologie30 (1990) 146-158.
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ver genoeg gingen. Zij vormden radicale basisgemeenten
en waren de clerus
over het algemeen vijandig gezind.
Als laatste groep is nog die van de charismatische beweging in de roomskatholieke kerk te noemen.
In al deze groeperingen
was voor de 'gewoontechristenen',
die toch de
grootste groep vormden, geen plaats. De noodzaak tot een discussie over de
'volksreligiositeit' deed zich dus in Frankrijk in aile scherpte voelen'-v.
In Frankrijk is de belangstelling voor de godsdienstsociologie
altijd groot
geweest, en het probleem 'volksreligiositeit' kreeg dan ook vooral binnen deze
discipline het eerst aandacht!".
Het aan de 'volksreligiositeit'
gewijde congres
dat in 1970 in (het Franstalige) Quebec werd georganiseerd
wordt algemeen
beschouwd als het teken dat de 'volksreligiositeit'
definitief haar plaats op de
agenda van de Franse godsdienstsociologie
had ingenomen.
Het debat
Het Franse debat over de 'volksreligiositeit'
startte pas goed in 1943, toen
Henri Godin een boek het licht deed zien dat de titel La France, pays de mission?
droeg, en dat in kerkelijke kringen insloeg als een bom. Godin werkte als
priester onder de Franse arbeidersjeugd en merkte dat een groot deel van het
Franse proletariaat onbereikbaar
was geworden voor het pastoraat van de
roorns-katholieke
kerk, en dat niemand zich daar druk om scheen te maken. Hij
beschreef de toestand waarin deze groep zich bevond als 'heidendom'.
Godin
wil dat de priesters uit hun ivoren torens komen en in eigen land 'missie' gaan
bedrijven onder het yolk door aansluiting te zoeken bij de ten onrechte
verguisde 'volksreligiositeit'.
Er dienden nieuwe christelijke gemeenschappen
opgebouwd te worden waarin ook het proletariaat zich thuis kon voelen'V.
In 1973 verscheen een boek waarmee de auteur, Serge Bonnet, dominicaan
en socioloog, zich als voigt wilde presenteren: J'amve en cbeuaucbant un pett
brutalement dans le bar d'Ecclesiastic City. Je digaine et tire quelques coups depetard en l'air
[... ]123 om ten lange leste aandacht
voor de toestand in de Franse kerk te
krijgen. De misstanden waarop Bonnet de aandacht wilde vestigen waren het
inhoudelijk klerikalisme en de verwaarlozing van het pastoraat van hen die niet
tot de keurtroepen
van de kerk hoorden. Dat lukte. Het debat barstte los.
Bonnet legde de vinger op een zere plek: dezelfde kerk die zo prat gaat op haar
ongebroken Traditie maakte met de besluiten van het Concilie een draai van

1211ALTEfu\L\1T,

A. M. Die akruellc Debarrc
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121 idem 196-197
122 idem 188-189
123 HEN.\L, E.: 'Her volkskatholicisme'
in discussie, in: A. BLlJLE\'ENS,
(red.): Vo/ksre/igiositeit: uitl1odigil1g en tlitdagil1g (A vcrbode 1982) 12.
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honderdtachtig
grad en ten opzichte van de houding die ze rand de
eeuwwisseling aannam. De negentiende-eeuwse
devoties die toen nog zo van
harte aanbevolen werden, werden door het Concilie in de ban gedaan. De
clerus draait braaf mee en hult zich in een andere, geheel nieuwe gedaame:
Le chantage conciliaire
Hier taus nos maux venaient du Concile de Trente. Aujourd'hui, toute la lurniere
vient de Vatican II. Ce besoin d'une autorite de la part de neo-autoritaires! Hier:
'Rome a parlc', aujourd'hui: 'Le Concile a tranche ..'124

In 1974 verschijnt er een boek van Robert Pannet, dat als ondertitel draagt
30 ans aprilJ "La France pq)'J de mission?". Hij sluit dus aan bij de ideeen van Godin
en ook bij die van de godsdienstsocioloog
Le Bras. Deze laatste noemde de
grote groepen Fransen die nog slechts een zeer losse band met de roomskatholieke kerk hadden des conformistes saisonniers, omdat ze aileen nog bij de
fees ten op de as van het jaar en op de as van het leven in de kerk kwamen. Een
andere uitdrukking van Le Bras voor deze groep was les cbretiens if quatre roues,
naar de vier wielen waarop ze naar de kerk werden gereden voor hun doop, hun
huwelijksinzegening en hun uitvaart, de enige momenten in hun Leven dat ze in
de kerk kwamen, Pannet was van mening dat de priesters met hun 'alles of
niets' mentaliteit deze gewoonten
niet moesten
tegenwerken
(,zonder
huwelijkscatechese geen kerkelijk huwelijk'), maar juist aansluiting moesten
zoeken bij de waarden die in deze gebruiken opgesloten lagen: tradition, sentiment,
morale, esperance, dat alles ingebed in fa famille, carrefour du prive et du soaal. Het is
een grote fout christendom te beperken tot kerkgetrouwheid, aldus Pannet.
Pannet citeert talloze uitspraken van deze gelovigen over de manier waarop
zij hun geloof beleven en voelt feilloos aan waar de waarden van dit door de
kerk verguisde geloof liggen. Juist op die gebieden namelijk die de kerk tot haar
schade verla ten heeft: de lichamelijkheid en de schoonheid.
La catholic festif vit sa croyance et sa pratique religieuses avec ses tendances
instinctives et ses sentiments elernentaires, avec sa respiration, et son rythme
cardiaque, ses activites sensorielles et sensori-motrices, son imagination, ses reves,
avec ses passions, ses joies, ses peurs, ses rires, ses larmes, etc. [... J La connaissance
prelogique peut devenir, d'une certaine facon, supralogique, comme le sont les
connaissances intuitives apportees par Ie jeu, le chant, la musique, la danse, la poesie
et tous les arts 125

124

BONNET,

S.: A Hue et a Dia. Les auatars d« cliricalisme SOHSla Ve ripHbliqut (paris 1974 [19731)

176.
115 P.\NNET,

R.: Ls Catbo/iasme Poplilaire. 30 ans apris "l:a France, pays de mission?" (1974) 66.
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Op een andere plaats prikt hij, in nayolging van Bonnet, de prctenties door
van degenen die aileen het christendom van 'de persoonlijke keuze' als het ware
beschouwen en neerzien op het 'cultuurchristendom'
van de massa's:
Les membres du clerge, 'les militants tres engages', sont aussi des 'prisonniers de la
culture'. C'est une utopie de rever d'une situation ou chacun puisse s'orienter vers
une attitude reLigieuse
partir d'un choix personnel qui ne SOil en aucune facon
marque par des int1uences sociales ou culturelles exterieures [... ]"126

a

Deze boeken hebben voor een stroom artikelen, recensies, nieuwe boeken,
symposia en discussies - vooral van pastorale, veel minder van systematischtheologische aard - gezorgd. Dat gebeurde eersr in Frankrijk zelf en later in heel
Europa.

He! LatijnJ-AmerikaanJe debat
De beginsituatie
Voor de Latijns-Amerikaanse
kant van het debar over de 'volksreligiositeit'
geldt de bisschoppenconferentie
in Medellin (Colombia) in 1968 als een
belangrijk ijkpunt, De bisschoppen
bespraken daar belangrijke punten van
onvrede: het elitaire karakter van de pastoraal en het Noord-Europese
karakter
van de hervormde liturgie. De elitaire pastoraal was vooral een gevolg van de
invloed van de Katholieke Actie.
Een belangrijk punt van vcrschil met het Franse debat is het feit dat de
bisschoppen in Latijns-Amerika mede-initiatiefnemers
waren tot de discussie,
In het Latijns-Amerikaanse
debat wordt
onder het 'volk' van de
'volksreligiositeit'
afwisselend of tegelijkertijd verstaan (1) het arme volk, het
proletariaat, en (2) een collectief met een gemecnschappelijke
culruur. Dit volk
nu werd volgens de bisschoppen
als gcvolg van de Katholieke Actie en de
liturgiehervorming
opgezadeld met een katholicisme dat in het geheel niet bij
haar pastet-", Het was de kolonisators
nooit gelukt de precolumbiaanse
spiritualiteit uit te barmen, veel meer had deze spirirualiteit het katholicisme
geabsorbeerd.
Het ultierne symbool van deze toe-eigening is de maagd van
Guadelupe, die in 1531 verscheen in het heiligdom van de go din Tonanzin in
Mexico. Deze verschijning schonk de plaatselijke bevolking een symbool van
continuiteit waardoor ze het katholicisme
kon accepteren zonder met haar

12(.
12-

idem 236
.\1.\ LD.IJ'-.;.-\
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L.: Volksreligiosireit.

Dimensies, niveaus, tyren, in: COl/cili1l1il'" (1986) 8.
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verleden te breken 128. In de loop van de eeuwen is zo naast het koloniale
Europese
katholicisme
een katholicisme
ontstaan dat is samengesteld
uit
Romeinse, Spaanse, indiaanse en (in Brazilie) Afrikaanse elemenrent-". Het staat
bovendien
vooral onder leiding van leken en lekenorganisaties;
priesters
vervullen een marginale rol. De grote meerderheid van deze rooms-katholieken
houdt zich bij zijn prive-devotie voor een heilige, waarbij de tussenkomst van
een priester
niet nodig is. Naast
deze rooms-katholiek
ingekleurde
'volksreligiositeit',
en soms er mee vermengd,
zijn ook de Umbanda (een
syncretistische,
spiriristische beweging) en de Pinksterbeweging
belangrijke
religieuze steunpunten
voor het volk. Bovendien zijn er nog talloze andere
culten en komen er steeds nieuwe bij. AI deze religieuze stromingen bieden de
noodlijdende bevolking een directe, onbemiddelde,
individuele relatie met het
'heilige'130.
In de algemene 'romaniseringstendens'
die in de negentiende
eeuw eeo
aanvang nam - onder andere met de komst van een groot aantal nieuwe
rnissiecongregaties
die hun instructies
vanuit Europa kregen echter,
verwijderde de rooms-katholieke
kerk zich in haar officiele optreden van dit
gei:ncultureerde katholicisme. Men verving de traditionele devoties door de
negentiende-eeuwse
Europese devoties, en de talrijke lekenbroederschappen
door priesterlijk toezicht. Het gehele Latijns-Amerikaanse
katholicisme werd
geklerikaliseerd, gecatechetiseerd en gemoderniseerd,
terwijl de maatschappij op
geen enkele wijze enig perspectief bood op onderwijs en welvaart, kortom op
eeo 'modern leven', maar in feite de slavernij van een groot deel van de
bevolking in stand hield. Het volk wilde in de liturgie een ontsnapping uit de
grauwe werkelijkheid: jantasie, dromen, godde/i;ke nabijheid, Gods zegen, toewijding aan

de heilige, utopie, nonder»,

128 P.\RKF.R,
C: Volksgodsdienst
en protest regen de onderdt:ukking.
Her voorbeeld van Chili, in:
COflci/ilfl1l 4 (1986) 28-34; ELIZONDO, Y.: Volksreligie
als draagster
van de idenciteit.
Een
pastoraal-psychologische
case-study,
gebaseerd
op de Mexicaans-Arnerikaanse
ervaring,
in:
COllcilium 4 (1986) 38-39; J i..'DD, S.: Werken aan een levende synthese: volksreligie en her project
van de evangclisering in zuidelijk Peru, in: Conti/illll14 (1986) 96-103.
12<) KOLLI:lRUNNER, F.: Volksfrornrnigkeir
in Lateinamerika,
in: J. B.\UMG.\RTNER (Hrsg.):
l!7iederentdeckung 233-240; DL'SSEL, E.: Volksreligiositeir
als onderdrukking
en bevrijding.
Hypothesen rond de geschiedenis en siruatie in Latijns-Amerika,
in: Conalao» 4 (1986) 74.
UII Y.\JJ.E, E.: Psychologie
und Volksreligiosirar.
Elernente
fur eine pastorale
Reflexion
in
Brasili n, in: K R.\HNER, C i\fODFH:--; & M. G()PFERT (Hrsg.): f/olksreligiol1 56-62; HEK\C, E.:

'Her volkskatholicismc' 31.
1.>1
HEN.li..', E.: 'Her
volkskarholicismc'
37; KOLLBRLi. 'NER, E: Volksfrornrnigkeir
in
Lateinamerika
241-242; Rosst.xr, R. Y.\N: Volkskatholicisme
of karholicisme
van her volk: Ecn
Lacijns-Amerikaans
dilemma, in: A. Rl.IJuo\,!:NS, A. B~\NTS & E. HEN.lt.: (red.): Volksreligiositeit:

lIilllodiging 23-40.
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Wat Jean Delumeau schreef in verband met de 'my the van de christelijke
middeleeuwen' zou ook kunnen gelden voor de bevolking van Latijns-Amerika
in de eerste helft van de twintigste eeuw:
S pose ici un problerne capital: l'homme aux prises avec les urgences et les
angoisses d'une existence terrestre toujours menacee [... J peut-il aisernenr et, de luimerne, se preoccuper du destin eternel de son arne apres la mort? Dans Ie cours
'd'apologerique'
qu'on m'enseignait
au college catholique dont i'erais l'eleve, on
m'assurait qu'il en est bien ainsi. Depuis, j'ai mis en doute cette anthropologie
et
j'arrive merne
la conclusion inverse. Je crois plutot qu'il faut un tres gros effort
pour reflechir
l'immortalite
de l'arne lorsqu'on doit journellement
defendre son
existence et celle des siens contre les malaclies, la clissette, I'orage, les loups, les
hommes de guerre, l'aprctc du fisc et Ie mauvais oeil du voisin 132

a
a

Daarrnee is een tweede grote verschil tussen het Franse en het LatijnsAmerikaanse
debat aangegeven: de totaal verschillende maatschappelijke
contexten
waarin
het
debat
plaatsvond.
Het
proletariaat
in
het
gei:ndustrialiseerde en democratische Frankrijk beyond zich weliswaar niet in
een benijdenswaardige positie, maar was tach heel wat beter af dan het niet of
nauwelijks aan het slavenbestaan ontsnapte volk in dictatoriaal geregeerde
landen in Zuid-Amerika.

Vervreemding en bevrijding
De
Latijns-Amerikaanse
'volksreligiositeit'
lS
natuurlijk
ten
dele
vervreemdend en gevoelig voor manipulatie van verschillende kanten, Allerlei
'gebedsgenezers'
misbruiken de kwetsbare positie van de massa van de
bevolking. Daarnaast probeerden
populistische dictators zich bij het yolk
geliefd te maken door zich als van God gezonden voor te doen (zoals het
echtpaar Peron). En tenslotte maakte ook de kerkelijke hierarchic gebruik van
de volksdevoties als dat goed uitkwam. In ieder geval voelde zij zich (met
enkele uitzonderingen) veelal goed op haar gemak bij de Perons van heel
Latijns-Arnerika!»,
Anderzijds ontstond er ook een kritische tak in de Latijns-Amerikaanse
'volksreligiositeit'. In de eerste decennia van de twintigste eeuw al, werd in Chili
tegenover de verering van 'Christus Koning' - een van de devoties die vanuit de
Europese roorns-katholieke
hierarchic geinitieerd waren - door een aantal
rooms-katholieke
arbeidersorganisaties
het symbool van 'Jezus de arbeider'
centraal gesteld. En toen de schendingen van de mensenrechten
door de

Le Cbnstianisme. r 'a-t-il Mourir? (paris 1977) 26.
E.: Voiksreligiosireir als onderdrukking en bevrijding 72-81.

132 DELL:ME.-\L,J.:
133 DL'SSEL,
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overheid toenamen kregen oude traclities, zoals de traclitionele optochten naar
de begraafplaatsen op Allerheiligen, het karakter van protestoptochtentv'. De
traclitionele 'volksreligiositeit'
won, zonder haar karakter te verliezen, aan
kritische en politieke inhoud en mondde tenslotte uit in het marxistisch
christendom
van de basisgemeenten,
waarin bijbellezing en exegese, geheel
gebaseerd op de eigen situatie en los van iedere kerkelijke betekenisgeving, een
belangrijke rol spelen.
Een groot aantal in de praktijk werkzame pastores raakte geengageerd met
deze nieuwe vormen van 'volksreligiositeit'
en via hen theologen die het geheel
een
meer
systematische
en
exegetische
onderbouwing
gaven:
de
bevrijdingstheologie
was een feit. Deze ontwikkeling was de machthebbers
niet
altijd welgevallig, met als gevolg dar er op sommige plaatsen een ware
'martelaarskerk'
ontstond: mensen verloren hun leven in de strijd voor een
eigen invulling van het christendom'».
De verbindende schakel tussen aile vormen van 'volksreligiositeit' in LatijnsAmerika is het grote symbolische belang van de gekruisigde, lijdende Jezus136•
De identificatie met het lijden van J ezus, dat een grote rol speelt in de
'volksreligiositeit',
wordt in de bevrijdingstheologie
getransformeerd
tot de
identificatie met de lijdende mens in navolging van J ezus. MerkwaareLg genoeg
convergeert
de bevrijeLngstheologie,
die haar uitgangspunt
heeft in de
'volksreligiositeit',
wat dit betreft met de protestantse
theologie in de lijn van
Bonnhoefer en de latere politieke theologie, die juist volstrekt 'religieloos' wilde
zijn. In beide gevailen staat de solidariteit met de lijdende mens centraal.
De hierarchic van de rooms-katholieke
kerk heeft zich niet onverdeeld
positief opgesteld tegenover de ontwikkelingen
in de basisgemeenten
en de
bevrijeLngstheologie.
In de documenten
van de bisschoppenconferentie
in
Puebla (Mexico) in 1979 worden
ket:k en politiek officieel van elkaar
gescheiden: verschillende politieke standpunten mogen de eenheid van de kerk
niet schaden, dat wil zeggen: onderdrukker
en onderdrukte horen samen in de

P,\RKER,C.: Volksgodsdienst en protest 33.
MODHIN, C; Gott in Choluteca, Sao Felix, Solentiname und anderswo. Beispiele eines
erneuerten Volkskatholizismus, in: K. R.\HNI':R,C. MODI::HN& M. GOPFERT(Hrsg.): Volksreligiol1
17·25; l\[ETZ, J. B.: "Kirche fur das Yolk" oder 'Kirche des Yolkes"? Eine Anfrage an die 3.
Generalversammlung der lateinamerikanischcn Bischofe in Pucbla/Mexika, in: K. It\HNER, C.
]l.[ODFHN& M. GOPFERT(Hrsg.): Vo/ksreligiol1 78.
136 Zoals dat overigens ook in Spanje, Portugal en Zuid-Italie
her gevaJ is. Zic o.a. voor Italie:
RUGGIERI, G.: Her volksgeloof russen kerkelijk beleid en religieuze behoefte, in: Conalisr» 4
(1986) 84-85; voor Spanje: G.\IL\RT, 1\1.: Yolk und Kirche im heutigen Spanien, in: J.
B,\UMG,\RTNER (Hrsg.): WiederentdeckJlng 219·220; vaar Latijns-Amerika:
EJ.lZ(), DO, Y.:
Volksreligie als draagsrer van de idcntireir 40; .iL'DD,S.: Wcrkcn aan een levende svnthcse 100·
101; SUESS,P.: De creaticve en normatieve rol van de volksreligiosireit 104.
13~
135
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kerk te zitten en onder leiding van een priester die geen onderscheid
door Rome goedgekeurde rnis te vieren'V,

maakt een

Duitsland
Karl Rahner (1904-1984) kan gelden als de eerste van de grate Duitse
theologen die zijn twijfels uitte over de legitirniteit van een theologie die de
'volksreligiositeit' verwerpt. Rahner is daarmee een van de weinigen die het
probleem 'volksreligiositeit' fundamenteeltheologisch
benaderde. Hij wees op
het prableem dat ook de theoloog die zich bij zijn overwegingen uitsluitend op
de bijbel wenst te funderen (het pratestantse sola scriptum, tot het uiterste
doorgevoerd in de theologie van Barth) tot de ontdekking zal komen - zeker
wanneer hij kennis neemt van de onderzoeksresultaten
van de moderne
Bijbelwetenschappen
- dat ook in de canon van het Oude en het Nieuwe
Testament duidelijke sporen van 'volksreligiositeit' te vinden zijn. En de traditie
is natuurlijk al helemaal niet eenduidig. Goddelijke openbaring en menselijk
antwoord zijn nu eenmaal niet te scheiden, aldus Rahner'P:
Wenn die Theologie als menschliche, £rei gesteuerte Unternehmung
eben all die
geschichtlichen
Bedingtheiten
eines Menschenwerkes
an sich tragt, so ist der
Volksglaube zwar, wie die Religionsgeschichte zeigt, unabsehbaren Gestalten und
Depravationen
ausgesetzt, ist aber, weil nicht so willkiirlich gesteuert, doch jener
urspriinglichsten
QueUe echter Religiositat und wirklichen Glaubens noch naher,
die durch die uberall irn Angebot gegebene Selbstmitteilung Gottes konstituiert ist.
Der Vorzug, der der Volksreligion gegenliber der Theologie zuerkannt werden darf,
besteht nicht eigentlich in ihrer groBeren, kritisch erzielten Reinheit von
Depravationen und Missdeutungen der urspriinglichen Offenbarung, sondern darin,
dass diese Volksreligion
immer wieder aufs neue und unreflex von der
urspriinglichen Offenbarung inspiriert und getragen ist und nicht durch den Raster
einer systematischen
und darum verengenden Theologie hindurchgegangen
ist,
vielmehr noch unbefangen
mit der letzten Dynamik der Gnade auch das
Menschliche mit all seinen Moglichkeiten annimmt und realisiert, den Mut hat, in
diesem Sinne pagan zu sein139 [ ... J Die gehorte und in Verklindigung und abgeleitet - in Theologie ausgesagte Offenbarung ist darum immer schon die durch
das konkrete Leben vermittelte Offenbarung.
[...J Darum ware in einer Theologie
des Volksglaubens danach zu £ragen, wie gerade auch durch das religiose Lebens
137 METZ, J. B.: "Kirche
fur das Volk" 76-82; GOGOLOK, O. E.: Pastorale aspecten van de
volksreligie in Brazilie, in: Concilium 4 (1986) 90-91; zie voor de Latijns-Amerikaanse
'volksreligiositeit' verder nog: ROSSUM, R. V.-I.N:Volkskatholicisme 23-40.
138 R.-I.HNER, K.: Einleitende Uberlegungen zum Verhaltnis von Theologie und Volksreligion, in:
K R. -\J-!NER, C. MODEHl'J & M. GOpFERT (Hrsg.): Vo/ksreligion 10.
139 idem 14
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des Volkes in der Kirche die ursprungliche Offenbarung Gottes vermittelt und
gerade so erst zu einer gehbrten und geglaubten Offenbarung wird. Es ware zu
£ragen was gerade so und nicht anders sich als Offenbarung gibtl40.
Voor het overige heeft het lang geduurd voordat in Duitsland het thema
'volksreligiositeit'
enige interesse yond buiten het bereik van de Volkskunde.
Wetenschappers
uit andere disciplines voelden er weinig voor zich bezig te gaan
houden met een onderwerp dat vast verbonden was met een onderzoeksgebied
dat bekend stond om haar Wirrheit und Undis'{jpliniertheit, haar sebr geringes
Abstraktionsniveau, haar Stoflhuberei en Theoriedeji'{jt. Daarnaast
waren de
godsdienstsociologen
in Duitsland overwegend protestant en geneigd zich als
theologische
hulpwetenschappers
op te stellen. Zij beperkten
zich in hun
onderzoek tot kerkbezoek, kerkopbouw, pastoraat en secularisatie!".
De discussie over 'volksreligiositeit'
spitste zich in Duitsland vooral toe op
het vraagstuk: volkskerk versus keuzekerk (gezindheidgemeenschap)
142. De
recente geschiedenis van Duitsland, die de Duitse etnologen na de Tweede
Wereldoorlog aanzette tot een radicale koerswijziging, had ook haar invloed op
het denken van de rooms-katholieke
theologen
met betrekking
tat de
'volksreligiositeit'. De wijze waarop 'christen zijn' en 'Duits zijn' in de roamskatholieke 'volkskerk' tijdens het Derde Rijk werden verbondent+', voerden tot
argwaan tegen de 'volksreligiositeit'
en een voorkeur voor een keuzekerk bij
veel Duitse rooms-katholieke
theologeni+'.

Ita/iii
In Italie is het vooral Antonio Gramsci (1891-1937) geweest die een eigen
accent heeft toegevoegd aan het internationale
debat over 'volksreligiositeit'.
Gramsci was een van de grondleggers van de Italiaanse communistische
partij.
Hij stierf na een gevangenschap van elf jaar onder het fascistische regime van
Italie.
Gramsci kritiseerde als communist
her deterrninistisch
communisme
van
een deel van zijn tijdgenoten. Het eerste element van de revolutie moet
voorlichting zijn, aldus Gramsci. Voorlichting is dus ook het rniddel dat de
kwestie van de religie moet oplossen, een kwestie die voor Gramsci vooral de
1.11

idem 16

141

ETlERTZ, 1\1. N. & F. SCHL:I.THEIS: Einleitung

14-18.

Zie ook: VERGOTf:, A.: Volkskarholicisme, in: Collationes 9 (1979) 417-432.
143 HU.lER, W.: Okumenische Pcrspektiven
zurn Thema "Religion des Volkes", in: K. ~\HNF.R, C
i\[ODFH;-..J& 1\1. G()PIT.RT (Hrsg.): T 'olksreligion 167.
1M SCHC'EPP, G.: Kirchliche
Religiosirar irn Spannungsfeld
zwischen menslicher
Erwarrung und
evangelischcr Sendung, in: J. B.:IDIe; IRT:--JER(Hrsg.): Wiederentdecklltlg 165-181.
142
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rooms-katholieke
kerk betrof. Die rooms-katholieke
kerk was voor hem niet de
eenheid die zi] de wereld zo graag voorspiegelt':'>, maar een veelheid van
religies, voor iedere maatschappelijk geleding een.
Gramsci was vooral gernteresseerd in de religie van het vulgus, een religie
waarop zowel door theologen als door marxisten werd neergekeken. Deze
'volksreligiositeit'
is echter volgens Gramsci niet zo irrationeel als theologen en
marxisten denken, maar heeft wei degelijk betekeni omdat ze het wereldbeeld
van het onderdrukte volk weerspiegelt. Dat het geheel een ongeordende
en
tegenstrijdige indruk maken vindt zijn oorzaak in het feit dat het volk geen
mogelijkheid heeft zijn bevindingen te systematiseren. En de kerk heeft er geen
enkel belang bij daarbij te helpen, in tegendeel. Het wereldbeeld dat het volk in
de 'volksreligiositeit'
laat zien kan dienen als uitgangspunt voor de voorlichting
van het volk. De 'goede kern', namelijk een 'gezonde scepsis', kan bewaard
blijven en verder ontwikkeld worden, aldus Gramsci.
Gramsci maakt zowel theologen als marxisten duidelijk dat indoctrinatie van
bovenaf nooit zal werken, dat men niet van mens en kan verlangen te geloven in
concepten
die niet in hun wereldbeeld
passen.
De 'volksreligiosireit'
weerspiegelt her wereldbeeld van het volk, en wie het volk wil 'voorlichten'
(hetzij over het rechte christendom, hetzij over het rechte communisme)
zal
daarbij moeten aanknopent-».

nI.6 PROTESTANTSE 'VOLKSRELIGIOSITEIT'

IN EUROPA EN DE VERENIGDE

STATEN

Geen protestantse 'volksreligiositeit'?
Over 'volksreligiositeit'
in het protestantisme
is, in vergelijking met die in
het katholicisme, weinig literatuur beschikbaar. De Reformatie was zelf een
manifestatie
van de worsteling om 'wat wezenlijk en bevrijdend is in her
christelijk evangelie', een manifestatie echter die, in heviger mate dan haar
voorgangers,
blijvende en traumatische
gevolgen had. Door de veranderde
sociale en politieke
situatie konden
de protestantse
kettersruet
tijdig
geelimineerd worden: enkele groepen wisten zich blijvend te vestigen en grote
aanhang te verwerven. Na de Reformatie worstelden rooms-katholieken
en
protestanten ieder binnen hun eigen traditie verder. Met elkaar hadden ze lange
tijd geen constructieve contacten meer.

Zie de eerder in noot 109 geciteerde uitspraak van Gramsci.
Anronio Gramsci und die Volksreligion, in: K.
GOI'FERT (Hrsg.): Vo/ksre/igion 156-164.
145

146 HEIN, B.:
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De prorestantiseringgolf
in de zestiende eeuw was niet overal een vredig
gebeuren waarbij een ieder vrijelijk kon kiezen welke confessie hij wenste aan te
haugen. Vel en werden gedwongen uit lijfsbehoud voor het protestantisme
te
kiezen, want in bijvoorbeeld de Republiek der Verenigde Nederlanden
van de
zeventiende en achttiende eeuw was her niet zonder gevaar (en in ieder geval
maatschappelijk
nadclig) openlijk het rooms-katholieke
geloof aan te hangen.
En ook wie wel uit volle overtuiging voor het protestantisme koos, was niet op
slag een ander mens, De reformatoren
braken radicaal met de politiek van
pappen en nathouden die de middeleeuwse
rooms-katholieke
hierarchie zo
succesvol had weten te hanreren, De Reformatie was de eerste beweging 'terug
naar het wezenlijke en bevrijdende'
die zich wist te handhavent+.
Jan Hus
eindigde nog op de brandstapel, Luther, Calvijn en Zwingli niet. De lirurgie
werd vooral door de calvinisten tot het uiterste vereenvoudigd
naar de vorm
waarvan men vermoedde dat het die van de vroegchristelijke kerk was.
Luther en Calvijn mogen zich dan fel gekeerd hebben tegen ailes wat zij
beschouwden als overbodige en schadelijke gewoonten die het 'wezenlijke en
bevrijdende' in de weg stonden, daarmee waren die gewoonten nog niet de
wereld uit. De protestantse dominees hebben er veel werk aan gehad diverse
'rnisstanden'in
hun gemeenten uit te roeien'w,
Oak nadat het gelukt was om dergelijke, de protestant
niet betamende,
activiteiten de kop in te drukken, waren protestanten natuurlijk geen wezenlijk
andere christenen dan rooms-karholieken+".
Zoals gezegd: de worsteling om
'wat wezenlijk en bevrijdend enz.' ging ook binnen de protestantse
traditie
gewoon door. Dat dit met op dezelfde wijze als in het katholicisme een corpus
aan 'volksreligiositeit' heeft opgeleverd is vooral te wijten aan een kwaal die het
protestantisrne vanaf haar vroegste begin geteisterd heeft: kerksplitsingen. De
kerk is binnen her protestantisme
letterlijk en figuurlijk slechts 'een dak boven
wat hoofden' en het leergezag is afhankelijk van consensus. Waar die consensus
niet bereikt kan worden, wordt een nieuwe kerk gesticht. Zelfs voor de leden
van een klein buirenverband kerkje is het geen enkel probleem aile christenen
buiten hun eigen gemcenschap als 'zwak (in de leer), te zien.
Terwijl in de rooms-katholieke
kerk in de achttiende eeuw een bewustzijn
van een christendom top twee sporen' onrstond, raakten oak de protestante
kerken op een soortgelijke manier verdeeld. Dat gebeurde op rwee manieren:
(1) door
middel
van de genoemde
kerksplitsingen,
en
(2) door
Ir
Dar wil 7.cggcn: \\'at J ,uther, Calvijn en Zwingu beschouwdcn
als her \vezcnlijkc
en
benijdendc',
Ondcrung \\'arCn 7.C her daar ook alnier over eens.
14RMIR(;RY,
P.J.: l-lcilo() ·H2·454; STIlL,
C & ~L WING ENS: Bedfl'oorlel1 in J\'ederlanri 103-126;
\Vl"(;F:\~,
.\1.: O,'e/' de .gn·/lJ II S; G L'TH, I,: Ccschichtlicher
Abriss
der marianischcn
Wallfahmbc\\'egungcn '72---3: ])1 U \11, IL ,j,: Officii'll' religie en \'olksreligie 17,
149 Zie bijmorbceld
onT
de \'()()rrzetcing
\'an de [radiae van de 'hciligem'crering'
in her

pro[esranri,me:

I'~\ IUO,,),: Gere/orllleerril' oeiligen (.\ijmegen
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opwekkingsbewegingen
die niet noodzakelijkerwijs
in oppositie
met de
bestaande kerken waren.
Bovendien:
wie de opsomrning
van 'kwaliteiten'
bekijkt die in het
katholicisme als typerend voor 'volksreligiositeit' zijn gaan gelden 150, zal zien dat
verschillende
van deze kwaliteiten
ook op groeperingen
binnen
het
protestantisme
van toepassing zijn. Deze 'kwaliteiten', die de verhouding tussen
de 'volksreligiositeit'
en de officiele rooms-katholieke
geloofsleer en liturgie
schetsen,
belichamen
evengoed
de verhouding
tussen een aantal kleine
'evangelische' kerkgenootschappen
en de grote protestantse kerken. Uitgaande
van dit gegeven kan oak over 'volksreligiositeit'
binnen het protestantisme
worden
gesproken.
Daarnaast
is er natuurlijk
het verschijnsel
van de
protestantse
'randkerkelijkheid'
- in bijvoorbeeld
de vroegere Nederlands
Hervormde
Kerk zeer groat
-, die in de roorns-katholieke
kerk tot de
'volksreligiositeit'
wordt gerekend (de 'feestchristenen',
die slechts op de
hoogtijdagen
op de as van het jaar en de as van het leven in de kerk
verschijnen).

Pietisme, Metbodisme en Aftcheiding
De geloofsbeleving
binnen de zeventiende-eeuwse
conventikels had zekere
overeenkomsten
met de rooms-katholieke
'volksreligiositeit">'.
Conventikels
waren kleine lekengemeenschappen
die binnen de kerk bleven, maar er een heel
eigen soort vroomheid op na hielden.
De beweging van het pietisme in de zeventiende eeuw, die in Nederland
Nadere Rejormatie heette en zijn voorsprekers
yond in De Labadie en Van
Loodenstein,
was sterk gericht or de persoonlijke ervaring van redding. God
moest
zich
rechtstreeks
openbaren
ill
het
hart.
Kerkdienst
en
sacramentenbediening
verloren aan waarde, want daaraan namen oak veel
'onbekeerden'
deel, In de conventikels
werden de ervaringen getoetst en
gewogen: wie kon er zeker zijn van 'uitredding' en wie (nag) niet? Wie geen
zekerheid hieromtrent had, nam als 'onwaardige' niet deel aan het avondmaal'V.
Albert Jan Rasker schrij ft over dergelijke conventikels in de negentiende eeuw:
[...] kan de belangstelling voor zulke samenkomsten
zeker verstaan worden als
uiting van de behoefte aan de praxis pietatis en als reactie op de verscholastisering
der theologie en het intellectualisme van de prediking waarin de gewone man geen

ISO Festiviteit, lichamelijkheid, dramatiek, emotionaliteit, theatraliteit,
groepscultuur, lekenperspeccief. Zie verder: IJT.9
151 Hoewel er natuurlijk ook grate verschillen zijn aan re wijzen.
152 jo 'G, O. J DE: Nederlandse kerkgeschiedenis (Nijkerk 1985) 235-237.
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geestelijk voedsel kon vinden. In de achttiende eeuw is deze beweging als polaire
tegenstelling tot de geest der Verlichting sterk in omvang toegenomen,
en zij zette
zich voort in de periode die wij nu beschrijven 153.

Aan het eind van de aehttiende eeuw ontstond - het eerst in Engeland - als
gevolg van de Industriele
Revolutie
een industrieproletariaat.
Deze snel
groeiende arbeidersklasse, samengepakt in de grote steden, kon eveneens haar
'geestelijk voedsel' niet vinden in de officiele (in dit geval de anglieaanse) kerk
en zaeht haar heil daarbuiten: bij de nieuwe opwekkingsbewegingen
die speeiaal
in het leven werden geroepen om de verpauperende
massa een geestelijk tehuis
te bieden. In bijeenkomsten
waar iedereen het woord kon voeren werd
gezamenlijk
gebeden
en gezangen
zonder strak liturgiseh
kader. Voor
persoonlijke
ervaringen
van bekering
en redding
en voor emotionele
geloofsbelijdenissen
was aile ruimte. Voor een deel van de arbeidersklasse was
dit een aantrekkelijk
alternatief.
Vanwege
de vroege industrialisatie
van
Engeland ontstonden de oudste opwekkingsbewegingen
in dat land: de zeer
sueeesvolle beweging van de Methodisten,
geinirieerd door de gebroeders
Wesley, dateert uit het midden van de aehttiende eeuw'>', Ook hier gold wat
boven al over de Latijns-Amerikaanse
'volksreligiositeit'
is gezegd: het yolk
wilde in de liturgie een ontsnapping
aan de grauwe werkelijkheid. In enkele
gevailen raakten die opwekkingsbewegingen
gesetteld en werden zelf weer een
gems titutionaliseerde kerk.
In Nederland resulteerde de Franse Revolutie onder andere in de opriehting
van de Nederlands Hervormde Kerk in 1816. Geen staatskerk, maar wel een
eentraal geleide kerk onder supervisie van de vorst. Dat was tegen het zere been
van het Nederlandse
ealvinisme dat 'autonomie in eigen kring' hoog in het
vaandel had, en nooit op hoger dan provineiaal niveau georganiseerd
was
geweestl55. Gevoed uit bronnen van Pietisme en Methodisrne kwamen groepen
Nederlands
Hervormden
in het noorden van het land in verzet, [...J vee/a!

nau1IJelijksgeletterden [...]. Zij »erlangden on1lJrikbare zekerheden [...J; aan de iJvevende en
zeer mime opvattingen van het merendee/ der theologen uit het begin der eeuu! hadden ze geen
houvastl56. Dit ailes leidde in 1834 tot de Ajscheiding. her eerste begin van de
Gereformeerde
Kerk in Nederland.
De protestantse
kerken in Nederland
gingen verder op 'twee sporen': een spoor voor de 'verliehten' en een spoor
voor hen die de ontwikkelingen door armoede en gebrek aan opleiding nier zo
IS'> R.\SKER, A. J.: De Nederiands Herrormde Kerk l'ana! 1795. Geschiedenis, theologische ontwikkelingen en
de terbonding tot baar i!lSlerkerkfll ill de negClltiende en Iwintigste milt' (Kampen 1981) 55-56.
154 BOLR1T1L'S, G. J. P.: Popular and official religion in Christianity: three cases in 19th century
Europe, in: P. H. VRJJHOF &J. WMRDE
BURG (ed.): Official and Popular Religion 139-147.
155 R\SKER, A. J. : De Nederland: He/Van/Ide Kere 26-29.
156 idem 56
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snel konden bijbenen. Beide geinstitutionaliseerd, dat wel. Dit was in Nederland
de eerste van vele kerksplitsingen in de protestantse traditie die langs de lijnen
van socia!e stratificatie verlieperi'>".

De Verenigde Staten
Het 'evangelisch' protestantisme
De geschiedenis van de rooms-katholieke kerk in de Verenigde Staten gaf
weinig aanleiding tot het ontstaan van een geschil over de rooms-katholieke
'volksreligiositeit'.
De
rooms-katholieken
kwamen
in
verschillende
irnmigratiegolven
vanuit Europa naar Amerika. Niet aileen waren dat,
afhankelijk van het land van herkomst, groepen met heel verschillende
maatschappelijke achtergronden, de verschillende nationaliteiten brachten ook
hun eigen 'geincultureerde' katholicisme mee, en trachtten dat te bewaren,
zodat de verschillende rooms-katholieke groepen naast elkaar bestonden en
bleven bestaan 158.
De troebelen van de Reformatie in Europa zijn van blijvende invloed
geweest op het religieuze landschap van de Verenigde Staten. Van de
zeventiende tot ver in de negentiende eeuw zochten veel van de radicale
protestantse groeperingen, die uiteindelijk in de Europese samenleving geen
plaats konden vinden, hun heil in Amerika. Na de uitroeping van de
onafhankelijkheid in 1796 bestond in Amerika voiledige godsdienstvrijheid.
Eenmaal
in Amerika verloren
de radicale protestante
groepen
hun
bestaansrecht
of
veranderden
ill
geinstitutionaliseerde
kerkelijke
gemeenschappen waarvan somrnige zich in totaa! isolement terugtrokken en
hun extreme posities tot op de dag van vandaag handhavenl>". Het Engelse
calvinisme dat door de Pilgrim Fathers naar Amerika was gebracht werd een
belangrijke inspiratiebron voor het Amerikaanse protestantisme en voor de
Amerikaanse maatschappijopbouw in het algemeen.
Ha!verwege de achttiende
eeuw trok een opwekkingsbeweging
van
puriteinse (Engels calvinistische) oorsprong door de Verenigde Staten, bekend
onder de naam Great Awakenings. Deze opwekkingsbeweging organiseerde zich
niet parochiaal en zette daarmee de toon voor de vele soortgelijke bewegingen
157 \VlCHERS, A. J: Some
reflections
on the position
of the Christian
religion in a state of
affluence, in: P. H. VRlJHOF & J. W.'\..~RDENBURG (ed.): Official and Popular Religion 205; zie oak:
TmX'LER, R.: Homo Religiosus. SociologicalProblems in the S tucfy of Religion (London 1974) 108-127.
158 WILLL\~IS, P. W.: Popular Religiol1 in America. Symbolic Change and the Modernization Process in
Historical Perspective (= Prentice-Hall Stuclies in Religion) (1980) 74-80.
159 De Amish zijn mer een voorbeeld
van. Zie voor de dvnarniek van de Europees/ Amerikaanse
groeperingen
oak: TOWLER, R.: Homo Rdigiostls 108-127.
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die later zouden volgen. De predikers van deze bewegingen reizen rond en
trekken gelovigen uit de verre omtrek naar een tijdelijke ruimte (een tent, een
stadion) voor een eenmalige massale viering. Met emotionele prediking, waarin
de dringende noodzaak tot 'bekering ruer en nu' breed wordt uitgemeten, en
met de inzet van aile andere beschikbare
middelen worden de deelnemers
onder druk gezet. Dramatische taferelen zijn vaak het gevolg.
Tegen deze achtergrond - en mede onder invloed van het Methodisme formeerden zich nog vele nieuwe religieuze groeperingen met een overwegend
protestantse
achtergrond.
De Pinksterbeweging
is met haar wereldwijde
verspreiding een van de meest succesvolle. Deze groeperingen
houden zich
vaak ver van aile mod erne theologische
ontwikkelingen
en prefereren
een
charismatisch
liedgoed en een prediking die sterk op de emoties inwerkt.
Gebedsgenezing
door
rondtrekkende
healers, exorcisrne,
wonderen
en
goddelijke
boodschappen
zijn in sommige
van deze
kringen
geen
ongebruikelijke fenomenen. Het wereldbeeld is soms sterk op de apocalyptiek
gericht. Massale geloofsmanifestaties,
al dan niet rond een charismatisch leider,
zijn geliefd. Termen als festiviteit, lichamelijkheid, dramatiek, emotionaliteit,
theatraliteit, groepscultuur en lekenperspectief
zijn ruer zeker van toepassing'v".
Dit 'evangelisch' protestantisme
heeft zich naar vele andere delen van de
wereld verspreid. Ook in Nederland bestaat er een veelheid aan evangelische
kerkgenootschappen.
Het past in de traditie van de evangelische beweging om dankbaar gebruik te
maken van de massamedia, dus de televisie wordt veelvuldig - en vanuit het
perspectief van de massacommunicatie
uiterst deskundig - gebruikt als middel
om het evangelie te verspreiden: van dominee Schuller met zijn Hour of Power,
een zondagse liturgieviering die vanuit Crystal Cathedral in Los Angeles wordt
uitgezonden over de hele wereld en ook in Nederland veel wordt bekeken, tot
en met het kinderprogramma
Prinsen en Prinsessen van de Evangelische Omroep.
Ook het internet wordt veel gebruikt door deze groeperingen.

Civil Religion
In het pluriforme religieuze landschap van de Verenigde Staten speelde het
recente debat over de 'volksreligiositeit'
zich af rond het thema civil religion. De
Verenigde Staten zijn volgens Chesterton een nation 2vith the soul of a church.
Oorspronkelijk
een verbinding tussen een puriteinse verbondstheologie
en
Verlichtingsideeen,
is de civil religion tot de ideologie van de American W try of Live
geworden, die, verspreid via schoolboekjes,
uiteindelijk het aile religieuze
16n De 'kwaliteiten' van de rooms-kathalicke
'volksreligiosireit'. Zie verder lU.9. lie voar de
Arnerikaanse situatie: WILT.HMS, P. \Y./.: Popular fultg/on in America 98-168; zie oak: L.\NG, B.:
Heiligej' Spiel. Eine gescbicbte des christlicben Gottesdienstes (Miinchen1998) 197-205,422-453.
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verschillen overstijgende wereldbeeld van de meerderheid van de Amerikanen
werd. De waarden
die met dit wereldbeeld
worden
doorgegeven
zijn:
waardering voor hard werken en prive-bezit, persoonlijke verantwoordelijkheid
en vaderlandsliefde'v'.
Deze civil religion werd, omdat ze slechts de ideologic van de Amerikaanse
middenklasse zou weerspiegelen, vanaf eind jaren dertig bekritiseerd als een
religie voor behavers en niet voor believers, een religieus opgesierd secularisme'w.
Robert Bellah interpreteerde in 1967, op het moment dat de civil religion zijn tijd
leek te hebben gehad, deze religiositeit echter anders: de civil religion belichaamt
de my the waarmee het Amerikaanse
volk haar geschiedenis
zingevende
betekenis toekent. Daarbij zijn, aldus Bellah, de periode van de Founding Fathers
en die van de burgeroorlog cruciaal geweest. De Founding Fathers hebben Noord
Amerika uitgeroepen
tot het 'Beloofde Land', het land van politieke en
religieuze vrijheid, het nieuwe Israel tegenover Europa, het Egypte van hun
dagen, waar die vrijheid niet heerste. De burgeroorlog werd door Lincoln in het
perspectief van het ingrijpen van God in de geschiedenis geplaatst (de zuidelijke
staten wens ten de slavernij niet af te schaffen), een perspectief dat door
Lincolns
'martelaarschap'
blijvende
betekenis
kreeg.
In deze twee
gebeurtenissen
wordt de goddelijke voorzienigheid
in de geschiedenis van de
Verenigde Staten gezien, een goddelijke voorzienigheid
die een land van
vrijheid en gelijkheid wilde op deze plaats. Aile Amerikanen zijn gehouden zich
in te spannen deze goddelijke voorzienigheid
werkelijkheid te maken. In 1967
zag Bellah de burgerrechtenbeweging
en de protesten tegen de oorlog in
Vietnam als bewegingen die in de traditie van deze civil religion stonden'<'.
In 1975 denkt Bellah heel anders over de civil religion: het utilitarisme heeft de
religieuspolitieke oorsprongsmythe
gecorrumpeerd
en in een sociaal darwinisme
veranderd. Niettemin blijft Bellah geloven in de mogelijkheden
van de civil
religion. Hij is van mening dat de linkerzijde van de politiek zich te snel heeft
gedistantieerd van deze traditie. Aan de hand van de retoriek van Martin Luther
King maakt Bellah duidelijk wat hij bedoelt wanneer hij zegt dat de kritische
Amerikanen de traditie met aan de chauvinisten moeten overlaten maar zelf aan
de my then en archetypen van het volk moeten appelleren-v'.
Harold Bloom heeft een negatieve visie op de verwording
van het
Amerikaanse christendom
in zijn volle breedte. Voor Bloom is de American
religion een heksenketel van allerlei instituten die Gods zegen en maatschappelijk
161

WILLI:\MS, P. W.: Popular Religioll in America 168-176.

GOPr-ERT,M.: Biirgerreligion und i:iffentliche Fri:immigkeit. Hinweis zur Diskussion in den
Vereinigten Starten, in: K R\HNER, C MODEHN & M. GOPFERT(Hrsg.): Volksreligion 93-94.
Ie,} BELL\H, R N.: Beyond Belief Essays on Religion in a Post-Traditional World (New York 1970); zie
ook: P.\RSONS,G.: Perspectiveson Civil Religion.
164 BELUH, R. N.: Tbe Broken Covenant. American Civil Religion in Time of Trial (New York 1975).
GOPFERT,M.: Biirgerreligioo 95-103; WILLL-\r-.L~,P. W.: Popular Religion in America 168-176.
162
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succes aan elkaar gelijkstellen en in hun prediking een gevaarlijk narionalisme
propageren. Volgens hem is het gehele Amerikaanse
christendom
vanaf de
Eerste Wereldoorlog veranderd in 'volksreligiositeit't=,
Peter Sloterdijk voert deze 'amerikanisering van het religieuze' terug op het
werk van William James en zijn 'pluralisrische
credo regen elk soort
eenheidsdwang'.
Hij schrijft:
Zijn specifieke invloed strekt zich mogelijk vooral uit op het gebied waar de
amerikanisering van het religieuze plaatsvindt. Met die uitdrukking kunnen we twee
zaken in verband
brengen:
ten eerste de pragmatische
wending
van de
godsdienstpsychologie,
die er in de geest van J ezus op insisteerr dar je het goede niet
aan zijn wortels, maar aan de vruchten herkent; ten tweede de neiging van VSAmerikanen om steeds bontere synthesen van de meest geraffineerde technologie
en de meest robuuste naiviteit te ontwikkelen 166.

Anders dan Bellah en Bloom duidt Sloterdijk deze ontwikkeling
niet
uitsluitend negatief. Slorerdijk plaatst deze ontwikkeling in het veel bred ere
perspectief van de secularisatie. Hij vindt in het werk van James - waarin de
legitimiteit van pluralisme in geloofsbeleving
verdedigd wordt tegen een
psychologische achtergrond - aanknopingspunten
voor de mogelijkheid tot een
veelvorrnige spiritualiteit na de secularisatie: 'waar is wat in het leven vruchten
draagt' 167 .

III.7

HET 'CONTAINERBEGRIP'

'VOLKSRELIGIOSlTEIT'

Natuurlijk is het bovenstaande
niet een uitputtend
overzicht van aile
'volksreligiositeit'. De Afrikaanse 'volksreligiositeit'
is in het geheel niet aan de
orde gekomen, evenrnin als de Poolse. Op de bevrijdingstheologie
is niet nader
ingegaan, en ook de aan de bevrijdingstheologie
en basisgerneenten verwante
initiatieven zoals de feministische liturgische gemeenschappen
zijn niet aan de
orde gekomen. Slechts de grote lijnen van de ontwikkelingen konden geschetst
worden, maar zij geven al voldoende aan hoe veelzijdig, om niet te zeggen
chao tisch, het 'volksreligieuze' landschap in de loop van de tijd is geworden.
Doordat
enerzijds het begrip 'volksreligiositeit'
in de geschiedenis
werd
teruggeprojecteerd,
en er anderzijds steeds nieuwe verschijnselen bij het begrip
1(,0 Het is de vraag of dir werkclijk
een rvpisch
grote succes van de bovengenoemde
dorninec

Amerikaans vcrschijnsel is gezien bijvoorbeeld
het
Schuller in Europa. Zie: BLOO~[, H.: The .Amencan
Religion. The EnJelJ!,eflcecfa Post-Cbristias Natio» (New York 1992).
166 Sl.OTERDI)K,
P.: Kat/sen in de get1arenzone. IVJ/I/tekenil1gen bi) de uariatie in spin'tllalitei! na de seailansatie
(= Thomas More lezing 2001) (Kampen 2001) 43,
16" idem 51
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werden ondergebracht,
is 'volksreligiositeit'
een verzamelterm geworden voor
een groot aantal zeer heterogene fenomenen.
In de loop van de tijd heeft zich ook een scala aan term en ontwikkeld. Deze
terrnen hebben strikt genomen niet aile dezelfde betekenis, maar worden wel
vaak als synoniernen
gebruikt. Enkele veelgebruikte
zijn: volksreligiositeit;
volksreligie;
religie
van
het
Yolk;
voLksgodsdienst;
volksgeloof;
volkskatholicisme;
volksvroomheid;
volksdevotie; volkschristendom;
religieuze
volkscultuur'w
En dat zijn aileen de Nederlandse
termen. In andere talen
dragen de verschillende termen weer heel andere connotaties en betekenislagen
met zich meel69.
Samenvattend: een aantal van de fenomenen die in de loop van de jaren bij het
begrip 'volksreligiositeit' en haar synoniemen zijn ondergebracht zijn:
•

christelijke
theologisch

geloofsuitingen
die niet vergeestelijkt,
doordacht en ethisch zijnl70;

•

christelijke geloofsuitingen
die niet behoren
geinstitutionaliseerde
kerk; paraliturgiel ";

•

christendom

•

christendom
vermengd
met (vermeend)
voorchristelijke
elementen
in
Europa;
bijgeloof
en magie;
een
onsamenhangend
geheel
van
geloofsvoorstellingen
en rituele gebruiken, al dan niet ontleend aan een
agrarische samenlevingt ";

•

een ouderwets en 'onverlicht'
christendom,
voor-Vaticaans,
tridentijns,
gepaard gaande aan een conservatief
kerkbeeld, mariale spiritualiteit en
heiligenverering'?";

•

de negentiende-eeuwse
katholieke kerk'">;

vermengd

met inheemse godsdiensten

devotionalisering

tot

cerebraal,

abstract,

de

van

canon

de

in de Derde Wereld172;

en moralisering

in de rooms-

16R Hedenaagse
onderzoekers
geven vaak de voorkeur aan de term 'religieuze volksculruur'. Zie
NISSEN, P.: Percepties
van sacraliteit.
Over religieuze
volksculruur,
in: T. DEKKER, H.
ROODENBURG & G. RoorJ.\I(KERS (red.): VolksClifttlllr 233-240.
169 Zie O.a. EBERTZ, M. N. & F. SCHuLTHEIS: Einleirung
35, noot 1; ALTER~L\TT, A. IV1.: Die
aktuelle Debatte 187-188; 207, noor 6. Her voert te ver hier op de herkornst en geschiedenis
van
al deze termen in te gaan. Zie daarvoor
o.a. NISSEN, P.: Percepties
van sacraliteit 234-239;
BR.\NTS, A: Volksreligiositeir
en chrisrelijk geloof 41-43.
170 SCHOEPP, G.: K.irchliche Religiosirar
165-181.
1-1 BOURITIL:S, G. J. F.: Popular
and official religion 117-157.
172 KOLLBRuNNER, E: Volksfrornrnigkeit
als onderdrukking
en bevrijding 74.

in Lateinamerika

233-240;

DUSSF.L, E.: Volksreligiositeit

n MORTH, I.: Zwischen "Aberglauben"
lind "Ideologic". Aspekte von Alltagsreligiositat
am
Beispiel Osrerreich, in: M. N. EBERTZ & F. SCHl!LTHElS (Hrsg.): Volksfriimmigkeit 88-95; VRIJHOF,
P. H. & J. F. BOURITlus: Zwischen
Vergangenheit
und Zukunft:
Volksfrommigkeit
in den
Niederlanden,
in: M. N. EBERTZ & F. SCHl!LTHEIS (Hrsg.): VolksfriJjnmigkeit 118-129.
]74 B,\lW:R, I: Das Frommigkeitsbild
53-81; m.b.t. de Mariaverering: EBF.RTZ, M. N.: Maria in der
Massenreligiositat
65-76.
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•

massale rituele manifestaties;

ritualisme; formalisme'Iv;

•

sterke gerichtheid op wonderen, verschijningen,
gaand aan een apocalyptisch wereldbeeld.!"

•

feestreligie, een godsdienstig leven dar zich slechts manifesteert tijdens de
feestelijke momenten op de as van het leven en de as van het jaarl78;

•

dat deel van de godsdienst
dat als 'opium'
voor het yolk dient,
vervreemdend
bijgeloof waarmee het yolk zijn eigen onderdrukking
in
stand houdt; wring van een vals bewustzijn 179.

•

het gebied waarop het volk zich heeft losgemaakt van onderdrukkende
kerkelijke en/ of wereldlijke strucruren en zich een identiteit heeft verschaft,
een symbolische overlevingsstrategie
met revolutionaire potentiel'";

•

de pure en onbedorven religie van eenvoudige mensen, niet verfijnd maar
onaangetast
door de moderne
tijd, authentiek
en rijk aan 'oeroude'
1R1
gewoonten ;

•

de geleefde religiositeit
religiositeit'P;

als tegenstelling

de sacrale beleving van tijd en ruimte, personen

•

Brauchtum; Heimatre/igiositiit,

•

soms gepaard

tot de voorgeschreven,

•

afgeschafte)

ervaringen;

officiele

en objecten'<',

folkloristi che manifestaties
van (soms
kerkelijke gebrwken zoals processies en zegeningenl84;

civil religion, de religieuze interpretatie

175 PR.\NDI, C.; Der Einfluss
Beispiel der Erbauungslircrarur

van de geschiedenis

al

van een volkl'".

der katholischen
Kirche auf die populate Religion in Italicn. Das
des 19. Jahrhunderts,
in: M. N. EBERTZ & F. SCHULTHEIS (Hrsg.):

Volksfrijmmigkeit 217 -225.
PI\X'OK.\IL~I0, W.: Die patriotische Masscnrcligiosirat, in: M. EBERTZ & F. SCHULTHEIS (Hrsg.):
153-162; PIWOW,\RSKI, W.: Waarborg
voor nationale
idcnriteir: her Poolse
katholicisme, in: Conaluo» 4 (1986) 22-27.
177 RUDOLPH, E.: Psychologic
und Pathologic
132-134; BAUMI,R, 1: Das Frornmigkeirsbild
68;
176

Volksjriimmigkei!

ZIMD.\RS-SW·.\RTZ, S. L.: Encountering Mary.
178 KERSE\'.\N,
M.: Das slowenische Wcihnachtsfcst.
Zur Volksfrommigkeit
in Jugoslawien,
in:
M. N. EBERTZ & F SCHL'LTHt:JS (Hrsg.): r 7olks.friimmigkeit 177-185; RCGGIERJ, G.: Her volksgcloof
russen kerkelijk beleid en religieuze bchoefte 84-86; IS.\I\IBERT, F.-A.: Ernpirische Vielfalt und
ideologische Geschlosscnheir
200-201.
179 DUSSEL, E.: V olksreligiositeit
als onderdrukking
180 MODEHN, C: Gott in Cholureca
17-25.
I~I SC.\NNONE, j.C: Volksreligion,
Volksweisheit

en bevrijding

•
75-76; 78.

und Volksrheologic

in Lateinamerika,

in: K

RAHNER, C MODICHN & M. GOPI'FRT (Hrsg.): T 'olk.sreligiofl 26-39.
182 ALTERI\LITT, U.: Volksreligion
108-118.
183 NISSEN, P.: Percepties
van sacraliteit 243-281.
184 H.\RTINGER, W.: Religion und Braud:
185 G(')PFERT, 1\1.: Biirgerreligion
88-105; PI\\"o~\RSKl,
\'(/.: Die patriotische
Massenreligiosirat
153-161; PIWO\x',IRSKl, W.: Waarborg voor nationale idenriteir 22-27; BELJ ..\H, R. N : Beyond Belief,
WIU.L\~!S, P. W.: Popular Religion in America.
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Deze opsomming is uiteraard verre van compleet, maar geeft wel aan dat
het concept
aan bruikbaarheid
heeft ingeboet.
Het debat over de
'volksreligiositeit' heeft veel duidelijkheid verschaft: enerzijds over het bestaan
van verschillen in christelijke geloofshoudingen, verschillen die niet zo maar
weggepoetst of genegeerd kunnen worden; anderzijds over de veelvormigheid
van de fenomenen die zo gemakkelijk samen ondergebracht werden bij het
begrip 'volksreligiositeit'. Op het moment dat dit debat afgesloten leek - rond
1980 - was het concept aan slijtage onderhevig. Maar het debat kreeg door
nieuwe ontwikkelingen
nog een nieuwe wending en over het concept
'volksreligiositeit' moest nog een keer grondig worden nagedacht. Door dat ook methodisch - nieuwe onderzoek werd het concept zelf onder kritiek
gesteld en gemodificeerd.

IlL8

ONTWIKKELINGEN

NA

1980

In/eiding
In de jaren na het Tweede Vaticaans Concilie heeft het 'twee sporen model'
gestalte gekregen in een aantal verschillende theorieen over de wijze waarop
liturgie en 'volksreligiositeit' zich tot elkaar verhouden. De belangrijkste zijn186:
•

In het officieel kerkelijke standpunt wordt 'volksreligiositeit' gezien als
'paraliturgie', de officiele liturgie en geloofsleer vormen de maatstaf
waaraan het al dan niet acceptabel zijn van een volkreligieuze devotie
wordt afgemeten. Met andere woorden: is het 'bijgeloof' (niet acceptabel)
of 'volksvroomheid'
(acceptabel)?187 Hier is het Verlichtingsmodel nog
actief.

•

Ook het romantische relictmodelleeft nog: 'volksreligiositeit' is een laatste
rest van voorchristelijk praktijken. Deze praktijken kunnen al dan niet in
een revolutionair kader worden geplaatst.

•

In het reactie- of compensatiemodel wordt de 'volksreligiositeit' gezien als
een reactie op de officiele liturgie. De recent toegenomen belangstelling
voor 'volksreligiositeit'
wordt beschouwd
als een reactie op de
voortgeschreden
rationalisatie in maatschappij
en kerk. Vooral de

186 POST,P.: Religieuze volkscultuur en liturgie. Geillustreerd pleidooi voor een benadering, in: J.
LAMBERTS
(red.): Volksreligie, liturgie en evangelisatie (Leuven 1998) 67-73.
187 NISSEN, P.: Percepties van sacraliteit 233-240; zie ook het Directonem over volksvroomheid en
Liturgie.
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liturgiehervormingen
van het Tweede Vaticaans Concilie warden als
boosdoener gezienl88.
Op deze basistheorieen zijn een groot aantal sociologische en theologische
benaderingen van de 'volksreligiositeit' gefundeerd 189. Het 'twee sporen model'
blijkt echter steeds minder houdbaar: (1) Geschiedkundigen
en etnologen
houden zich vanuit hun disciplines eveneens met het onderzoek van de
'volksreligiositeit'
bezig. Daardoar
dringen nieuwe paradigma's
uit de
geschiedwetenschap en de etnologie door in het theologische onderzoek op dat
gebied. Deze wetenschappen hanteren nier langer het 'twee sporen model' ten
aaozien vao volkscultuur en elitecultuur, maar zien een continue proces van
toe-eigening en benoeming over en weer. En (2) bovendien blijkt de
belangstelling voor fenomenen die bij de 'volksreligiositeit' zijn ondergebracht
juist weer stijgende, terwijl de belangstelling voar de officiele geloofsleer en
liturgie in hoog tempo terugloopt. Men constateert de 'paradox van de
ritencrisis': waar vanaf de jaren zestig de ritualiteit samen met het kerkbezoek
uit de samenleving leek te verdwijnen, doet zich vanaf begin jaren tachtig een
explosieve vernieuwing en herleving van ritueel gedrag voar, ditmaal niet aileen
in de kerk maar daarbuiten.

NieUUle onderzoeksmethoden
Paradigmaveranderingen
in verschillende wetenschapsgebieden
hebben
invloed gehad op de wijze waarop binnen de theologie wordt gekeken naar de
'volksreligiositeit'.
De geschiedwetenschap
onderging vanuit Frankrijk, en
onder leiding van coryfeeen als George Dub), en Jacques Le Goff,
veranderingen wat betreft haar methode. Men ging inzien dat de 'feiten' van de
geschiedenis sterk afhankelijk zijn van de gebruikte bronnen, dat een beeld van
het verleden nooit voile dig 'waar' kan zijn, maar altijd een constructie is, en dat
de wetenschapper ook zijn eigen preoccupaties inbrengt, die de resultaten van
zijn onderzoek kleuren. Het statische beeld van de geschiedenis als opgebouwd
uit een continue stroom van vaststaande feiten werd verla ten, en vervangen
doar een benadering
die rekening houdt met ioterpretatie,
dynarniek,
contingentie en verandering. Zo kreeg men oog voor de voortdurende
processen van toe-eigening en betekenisgeving van culturele - en dus ook

IH" LORF\JZER,

A.: Das Kon:dl der Bllehhallfl:

Die ZerstiJmng der Sinnliehkeit.

(Frankfurt am Main 1992).
IH9 Zie voor ecn overzichr van verschillcndc twee-sporen-modellen:
Local Theologies (London 1985) 122-143.

216

SCHRElTER,

Ellie Religionskritik

R. J.: Cons/meting

HET \X'EZENLljKE

EN BEVRIjDENDE

...

religieuze - fenomenen die plaatsvinden russen de verschillende culturele en
sociale gwepen in een samenleving'w,
Binnen de Europese etnologie of Volkskunde overheerste voor de Tweede
Wereldoorlog de belangstelling voor dat wat 'oud' was en 'op het punt stond
voorgoed te verdwijnen'. Men was voordurend bezig zo veel mogelijk 'voor her
nageslacht te bewaren'. Daarbij werd weI eens bet t!Jdelijke met het eeuwige
ven;;isseldI91• Het 'yolk' bestond in deze opvatting uit plattelandsbewoners,
boeren en vissers, de dragers van de vermeend eeuwenoude volkscultuur die
nog sporen van een mythisch verleden vertoonde. De stedelijke omgeving en
de contemporaine cultuur bleven buiten beschouwing. Het beeld van de cultuur
was statisch, gericht op continuiteit, met een cultuurpessimistische
inslag: er
'verdwenen'
voordurend
'eeuwenoude
en waardevolle
gebruiken
en
voorwerpen'l'". Van de cultuur als een contingent proces van ontwikkeling en
uitwisseling was in deze visie geen sprake. Mede onder invloed van de kwalijke
conclusies die aan deze zienswijze werden verbonden door het nationaal
socialisme
In
Duitsland,
waardoor
de
impliciete
ideologieen
en
belangenverstrengelingen
binnen de etnologie niet meer te negeren waren, ging
na de Tweede Wereldoorlog het roer om en kreeg men meer oog voor
veranderingsprocessen
en dynamiek, contingentie en constructie. Dat gebeurde
het eerst in Duitsland
en vanaf de jaren zestig ook in Nederland.
Volkskundigen veranderden van constructeurs van etnische ideologieen in
decons tructeurs van vooroordelen 193.

190

FrijhoEf

heeft

de begrippen

'toe-eigening'

en 'benoeming'

in dir kader

geintroduceerd:

Toeifigening is des bet proces van :;jngevillg u/aarmee grotpen of illdiv-idtleiepersonen de beteeenisdragers die door
anderen worden aangmikt, opgelegd of uoorgesdJrel!en,met een eigfll betekenis invu//en en ZO uoor :;jebzelf
aeeeptabel, leejbaar, drage/ijk of menswaardig maeen [... 1 FRljHOFF, WI: Toe-eigening:
Van bezitsdrang
naar betekenisgeving,
in: Trajecta. Iljdschnji ooor de gesrbiedenis ua» bet katho/iek leren ill de Nederianden
6/2 (1997) 108; [... ] CultutiT is din nooit 'eonsllmptie' ill pa.rsieve :;jn, maar steedJ-hemietllIJdeprodlletie van
iPlgeviflg, waardoor ottde CtrltuUf7)OrmC11
soms wezen/ijk kllflflen veranderen en diametraa/ tegmO/Jerde bedoeling
van de prodl/eenten of alitellTS kJlllnen kOll1t11Ie slaan. idem 110; zie v~~r een veranderde visie op de
godsdienst van de middeleeuwen
ook: FR.ljI-lOFF, WI.: Official and popular religion in Christianity
71-116.
I~I Han Yoskuil,
geciteerd bij: ROOlj.IKKERS, G.: Yieren en markeren.
Feest en rirueel, in: T.
DEKKER, H. ROODENBl.'RG & G. ROOIJ.IKKERS (red.): ['o/ksmltllttl: Eel1 in/eiding ill de Nederlafldse

etll%gie (Nijmegen

2000) 182.
m ROODloNBl.'RG, H.: Ideologie en volksculruur:
het internationale
debar, in: T. DEKKER, H.
ROODE\illL'RG & G. ROOIj.IKKERS (red.): I 'o/ksm/tllll/" 78-82.
19) DEKKER, T.: Ideologie
en volksculruur
ontkoppeld:
een geschiedenis
van de
ederlandse
volkskunde, in: T. DEKKER., H. ROODE\iBl.'RC & G. RaoIJ.\KKKER.S (red.): T 'o/kseultuJlr 54-60; zie
"oor een oyerzicht "an dit veranderingsproces
in Nederland: T. DEKKER, H. ROODE:-<lll:RG & G.
ROOlj.IKKKERS (red.): Vo/kseu/tJlllr, voor een amusant vcrslag "an de strijd die hielToor geleverd
moest worden: VaSKl.'I!.,]. J.: Het bllreoll. Zeven delen (Amsterdam
1995-2000).
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Ook de antropologie was in de eerste helft van de twintigste eeuw nog niet
vrij van her denken in termen van continuiteit en authenticiteit'?", zij het dat ze
haar aandacht op niet-westerse culturen richtte. De antropologie veranderde
echter evenals de etnologie van invalshoek, ontwikkelde haar methode van thick
description en richtte zich met haar interesse voor de symbolische dimensies van
de cultuur vanaf de jaren tachtig meer en meer oak op de Europese
samenlevingen. Zo kon ook de antropologie nieuwe inzichten aandragen. De
typisch antropologische
methode
van het door participerende
observatie
minutieus bestuderen van een beperkt onderzoeksgebied
bood een perspectief
op de eigen samenleving dat geschiedkunde
en etnologie niet hadden kunnen
openleggen 195.
De term 'volksculruur'
kreeg door dit alles een andere invulling: met
'volksculruur'
werd niet langer bedoeld de cultuur van eenvoudige lieden,
boeren en vissers, maar dat war alie mensen in een bepaalde cultuur met elkaar
delen, de 'matrix' van een culruur. En de 'volksreligiositeit'
werd gezien als een
onderdeel daarvan. De nieuwe onderzoekers werken niet meer top down, vanuit
de instituties en de voorgeschreven
orde, maar bottom up vanuit de geleefde
praktijk. Riruelen bleken een vruchtbare invalshoek voor de nieuwe methoden
te vormen.
Binnen de theologie was het vooral de liturgiewetenschap
die invloed
onderging van al deze veranderingen.
Met de activiteiten van de Liturgische
Beweging was geleidelijk een lirurgiewetenschap ontstaan die zich losmaakte van
de systematische
theologie en een eigen onderzoeksveld
ging vormen.
Vooralsnog
was dit vooral een historisch georienteerde
lirurgiewetenschap.
Romano Guardini (1885-1968) pleitte in de jaren rwintig van de twintigste eeuw
al voor een 'systematische' liturgiewetenschap,
waarmee hij niet bedoelde een
aan de systematische
theologie
gelieerde
liturgiewetenschap,
maar een
liturgiewetenschap
die nu 'structureel'
genoemd
zou worden (die auf das
Gleichzeitig-Zusammenhiingende gerichtete Forschung196). Hij beschouwde
deze
benadering
als een aanvulling op de historische methode,
en niet als de
vervanging ervan. Het object van deze liturgiewetenschap
wordt niet aileen
gevormd door de diverse lirurgische boeken van de rooms-katholieke
kerk,
maar ook [... J ifim Zweck des Vergleiches, Ku/ttexte und -ordnungen anderer kirch/icher

Gemeinschqften, seien es unierte mit eigenem Ritus, oderganzgetrennte. Auch nichtchristliche
und beidniscbe Religionen konnen von Bedeutung seinl97.

194

Zie hfdst, I

ontkoppeld 59-60.
R.: Ober die sysrcmatische Methode in der Liturgiewissenschaft,
Littl'F,icwisscnschaft 1 (1921) 98 noot 2.
19- idem 103-104
195

DEKKER,

T.: Ideologic en volksculruur

1% GL'ARDINI,
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Aan protestantse kant was het Gerardus van der Leeuw (1890-1950) die een
meer antropologische
benadering van de liturgie bepleitte. Hij voerde felle
discussies met Oepke Noordmans
(1871-1956) over de gevolgen van de
Liturgische Beweging voor de protestantse eredienst. Van der Leeuw hekelde
Noordmans' vasthouden aan de eis van een 'sob ere' liturgie en de centrale en
allesoverheersende plaats van de prediking:
[ ... J dat onze eeredienst, zooals hi] door het uitsluitend en eenzijdig naar voren
brengen van de preek geworden is, helemaal niet 'sober' is. Al de dingen die
Noordmans zoo haat: kleuren, vormen, kelken, wierook, geprevel enz. werden door
de Hervorming min of meer afgeschaft. Maar het moest ergens heen. [... J Dat
Noordmans zelf 'sober' preekt, mag hem tach niet doen vergeten, dar 'sobere'
preeken betrekkelijk zeldzaam zijn [... J. Er is niets dat soms zo weinig 'sober' is als
het woord. En de wegneming van het altaar is wel allerminst een soort garantie, dat
de eeredienst nu voortaan 'sober' zal zijn. Zoolang het woord blijft, blijft het gevaar
van de weelderigheid. Ik zie altijd nog liever een priester omhangen met een gewaad
van goudbrokaat, dan een priester omhangen met een gewaad van vele woordenl'".
Indirect komt Van der Leeuws visie op de liturgie nog het best tot uicing in
zijn boek over de verhouding tussen religie en kunst Wegen en Grenzen. Daarin
schrijft de hervormde dominee Van der Leeuw in 1932:
In den optocht krijgt de beweging van een menschengroep vasten vorm. Daarom
kan niemand haar missen, ook heden niet, De Kerk niet, zelfs de hervorrnde, die
toch nog altijd iets weet van een plechtig voortschrijden naar de kansel,
voorafgegaan door den koster en gevolgd door den kerkeraad [... J de wetenschap
zelfs niet, die haar dienaren achter de pedellen opstelt, wei niet naar den rhythrnus
des geestes, maar dan toch naar dien der ancienniteit, In de noodzakelijkheid, ook
voor ons besef, der processie, bleef nog iets bewaard van de dwingende kracht van
her rhythme. [... J Zoodra wij behoefte hebben aan consolidatie van het leven,
onderwerpen wij ons weder aan het rhythme l?". [ ... J Immers heilige kracht wordt
door beweging losgemaakt200
In de jaren zestig was er sprake van een 'antropologische wending' in de
liturgiewetenschap.
Het onderzoekswerk
van de Liturgische BeJJleging, en de
daaruit resulterende
vernieuwingen
die het Tweede Vaticaans Concilie
doorvoerde, hadden de weg vrijgemaakt voor een benadering van de liturgie
vanuit het perspectief van onder andere de antropologie en de etnologie,
198 LEECW,

G.

V.w

DER: Liturgic in de crisis, in: G. V.\N DER LEELJ\X',O. NOORDMANS

V .:\1' DER POL: u/urgie in de crisis (Nijkerk 1940) 12.
199 LF.r'L'\X·, G. V.-\N DER: IVegen en grenzen. SIt/die ouer de verhot/dil1g

1932) 50.
200 idem 21
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waartoe Guardini en Van der Leeuw al vee! eerder de richting hadden gewezen.
Voor het eerst werd het werk van de onderzoekers
die zijn besproken in
hoofdstuk I ingeschakeld door de liturgiewetenchappers.
De aandacht werd
verlegd van de bestudering
"an historische liturgische boeken-?'
naar de
betekenis van Iirurgie als ritueel complex, niet alleen in de context van het
christendom, maar ook in die van rituelen in het algemeen. Men kreeg aandacht
voor zaken als symbolen, zintuiglijkheid en de sociale dimensies van rituee!, en
natuurlijk ook voor rituele verandering. Relevante onderzoeksgegevens
uit de
godsdienstwetenschap,
de
antropologie,
de
taalwetenschappen,
de
theaterwetenschap
en de musicologie
werden toegepast
op de liturgie202.
Herman Wegman en vooral Gerard Lukken vervulden
bij dit proces in
Nederland een cruciale rollD.>. Meer recent nemen Marcel Barnard en Paul Post
het voortouw
op dit gebied204, waarmee ook het oecumenische
karakter
gewaarborgd is.
De liturgiewetenschappers
die zich orienteren op her veld van de Ritual
StudieJ hebben begrijpelijkerwijs vooral belangstelling voor het werk van Ronald
Grimes. Grimes is enerzijds een pionier in het streven het ritenonderzoek
als
een multidisciplinair
onderzoeksveld
onder de aandacht
te brengen,
en
anderzijds niet ongenegen zich in te laten met theologen, waar de theologie in
het veld van de sociale wetenschappen
over het algemeen met huiver tegemoet
wordt
getreden-v'.
De
alliantie
tussen
de
Ritual
Stxdies
en
de
liturgiewetenschappen
is echter verre van onomstreden
en moet binnen het
theologische veld nog voortdurend verdedigd worden-w.

Waarin de ondcrzoekers van de Liturgische Beweging de 'oorspronkelijke, authentieke'
christelijke liturgie hoopten te acbterhalen.
102 Voor een overzicht van deze onrwikkeling zie: POST, P.: Getcmde inruuie: over programma en
profiel van de Iiturgiewetenschap, Tydscbrift uoorLill/rgie 85 (2001), 290-304.
203 WEG:'LIl\,
H. A. J.: Ritm en l7lytbel1; LU;'KEN, G.: Geen Ieten zonder ntuelen. Alltropologiscbe
bescbotlwingen met bet oog op de cbn~ftelijke littlrglf (Baarn 1984); LL'KKEN, G.: Ontwikkelingen in de
littirgiellJelenscbap:balans enperspeclie/ Toespraak gehouden bij gelegenheid van de opening van het
Liturgisch I nstiruur te Tilburg, 4 december 1992 (= Liturgic in perspectief 1) (Heeswijk-Dinther
1993); LCKKF.N, G.: Per lJi.ribiliaad il1l'isibilia. .Antbropologica), Tbeological and Semiotic Studies 011 tbe
Litttrg)' and tbe Sacramel1ts (= Lirurgia Condenda 2) (Kampen 1994); Ll!KKEN, G.: Incl/lttlmlie en de
toeisomsr pan de lilllrgie (= Lirurgie in perspectief 3) (Heeswijk-Dinther 1994); LCKKEN, G.:
L.iturgiewetenschappelijk onderzoek in culrurele context, in: Jaarboek uoor Litllrgieonderzoek
131(997),135-148; Ll!KKEN, G.: Rittle/en in OI)CI7)/oed.
Em entistbe be<jnning op de plaats en de gestalte
!'a11 bel cbristelyk nrnee! in onze cllltllllr (Baam 1999).
2(4 Zie voor een recente publicatie: R.IRl-";.IRD, :--1. & P. POST (red.): Rill/eel beslek. Antropologiscbe
eemsoorden uan de liturgie (Zoetermeer 2001).
1115 Zie voar de liturgiewetenschappelijke
appreciatie van Grimes: S\X'II'KELS, T. & P. POST:
Beginnings in Ritual Studies according to Ronald Grimes, in: Jaarboek mor lil1lrgie-ollderzoek 19
(2003) 215-238.
:w, Zie: POST, P.: Rirual Srudies.
101
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Deze ontwikkelingen leidden tot een nieuwe belangstelling voor, en een
nieuw perspeccief op, de 'volksreligiositeit' bij liturgiewetenschappers.
Het 'twee
sporen model' werd verlaten. Zoals volkscultuur niet langer werd beschouwd
als cultuur van eenvoudige lieden, maar als de matrix van de cultuur als geheel
in een bepaalde rijd op een bepaalde plaats, zo wilde men 'volksreligiositeit' niet
langer beschouwen als de religiositeit van de eenvoudige gelovigen, maar als de
matrix van aile religie: religie als onruattend zingevingrysteem in het leuen van alledalfo-.
De term 'religieuze volkscultuur' genoot vanaf dat moment oak bij de
liturgiewetenschappers
de voorkeur
boven 'volksreligiositeit'
en andere
soortgelijke
termen waarin het woord
cultuur
niet voorkomt=".
De
'volksreligiositeit' werd verder beschouwd als primair een ritueel domein-w.

POST,P.: Rcligieuzc volksculruur en liturgie 41.
idem 73
209 POST, P.: He! wonder ran DokkJl!!l. T 'erkellllillgen ran popu/air re/igiem ntuee! (Nijmcgen 2000) 141.
Toch kan 'volksreligiositeit' niet volledig als een onderdeel van de volkscultuur heschouwd
worden. Het concept 'volkscultuur' is een wetenschappelijke categorie, ontstaan in de achttiende
eeuw, met als achtergrond her romantische gedachregoed dat de culruur van eenvoudige lieden
(liefst op het platteland) prechristelijke relicten bevat die onveranderlijk bezig zijn voorgoed te
verdwijnen. De gebroeders Grimm hoorden tot de vroegste pleitbezorgers van deze theorie, die
impliciet een rweedeling in de culruur verondersrelt: volkscultuur versus elireculruur. Voor het
eind van de achttiende eeuw was er echter (bijna) niemand die dacht in caregorieen als
'volksculruur' en 'elireculruur', en er was al helernaal geen insrantie die daar normatieve uirsprakcn
over kon doen (zie: DF.KJ-.:ER,
T.: Ideologie en volkscultuur onrkoppeld 13-65). Dar ligt voor de
'volksreligiositeir' echter anders, Het begrip 'volksreligiositeit' is weliswaar ook achttiende-eeuws
en dankt zijn bestaan aan dezelfde omstandigheden als her concept 'volkscultuur', maar deze
term heeft een veel ouder complex van begrippen in zich opgenomen, namelijk de vraag naar het
\vezenlijke en bevrijdende' in het christendom. De worsteling om war 'wezenlijk en bevrijdend is
in het christelijk evangelie' heeft er gedurende de hele geschiedenis van het christendom roe
geleid dat somrnige christenen zich, in de woorden van Tertullianis, zorgen maakren over her
geloof van simplices, tie dixerim /I?'/JrltdCflteset idio/ae. Vanaf de Moderne Devotie is er een idee dat
sommige praktijken wei voor eenvoudige gelovigen maar niet voor religieuze specialisten
aanvaardbaar zijn en vanaf de Reformatie hecft dat geleid rot een corpus aan religieuze
fenomenen die ongewenst waren of ronduit verboden, zowel aan rooms-katholieke als aan
protestantse kant. Oat corpus gold vanaf de Verlichting als 'volksreligiosi[eit'. ~Iet andere
woorden: het concept 'volksreligiosireir' heeft ook een theologisch aspect. En dat aspect blij ft
onderbelicht wanneer de 'volksreligiositeit' aileen onder de culrurele noemer bestudeerd wordt.
Daarmee wordt de yraag die de christenheid sinds haar ontstaan heeft beziggehouden - wat is het
wezenlijke, de essentie van het christendom) - en die onlosmakelijk is verbonden met het begrip
'volksreligiositeit', onzichtbaar gemaakt, en de vraag naar (in de woorden van Karl Rahncr) was
gerade so lind nicht andel'S sich a/s Ojcllbal1l11ggibt, onmogelijk gemaakt. Zeer recent lijkt zich daarin
een kentering voor [e doen en lijkt de yraag die Rahner bijna dertig jaar geleden stelde, opnieuw
aan de orde te zijn. In zijn bespreking van het Directorium over volksvroomheid en Lirurgie
maakt Paul Post gewag van de wenselijkheid om het 'devotioneel ritueel' in een sacran1enteel
perspectief te plaa[sen. Zie: POST, P.: Het Directorium over "OlkSVToomheid en lirurgie. Drie
evaluerende notities, in: Tijdschriji I'oor The%gie 44 (2004) 386-407.
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DE POSTMODER.t"lITEIT

De kwaliteiten
Om de vernieuwing en herleving van het ritueel gedrag, binnen de kerkelijke
kaders, maar vooral ook daarbuiten, adequaat te kunnen onderzoeken en het
fenomeen los te maken uit het 'twee sporen model', werd, in navolging van
Ronald Grimes, ('volksreligieus')
ritueel gedrag ingekaderd in een aantal
'antropologische kwaliteiten'.
•

'volksreligiositeit' wordt gekenmerkt
groepscultuur en een lekenperspectief,

door

•

is meestal plaatsgebonden,
verbindt
zich met
identiteiten en soms met nationale sentimenten,

•

en (in nauw verb and met het vorige
landschap speelt een belangrijke rol.

•

Er is sprake van festiviteit,

•

van lichamelijkheid,

•

dramatiek, emotionaliteit en theatraliteit.

•

Het gaat bij 'volksreligiositeit' om een bemiddelde religiositeit via relieken,
heiligen, afbeeldingen en voorwerpen.
Instrumentalisering
van rite en
relieken en de bezwering van kwaad en contingentie vormen een constante
onderstroom.

•

De tegenstelling sacraal/prafaan
berniddelde religiositeit.

punt)

het

overheersen
lokale

en

van

een

regionale

de idylle van natuur

en

ligt bij uitstek op het gebied van deze

•

De ritualiteit is gecompliceerd,

•

De koppeling met een Caldan nier geconstrueerd) verleden en met een (al
dan niet geconstrueerde) traditie wordt gekoesterd-t'',

meervoudig en gelaagd.

Impliciet is hier echter nog steeds sprake van 'twee sporen': de meeste van
deze kwalificaties hebben aileen zin wanneer er 'in vergelijking met' bij wordt
gedacht. In vergelijking met de erediensten van de rooms-katholieke en grate
protestantse kerken dus. Anders is het volstrekt onduidelijk wanneer er sprake
is van dramatiek,
theatraliteit,
emotionaliteit,
lichamelijkheid,
festiviteit,
gecompliceerd ritueel enzovoorto t. De 'kwaliteitenmethode' biedt echter we! de
mogelijkheid tot een 'brede, open, attenderende benadering'212 Ook fenomenen
POST,P.: Religieuze volksculruur en Iiturgie 74-75.
In vergelijking met de Iirurgie van een protestanrse '?}Pol1ekotlsenkerk is de rooms-katholieke
eredienst ook drama tisch, theatraal, ernotioneel, lichamelijk, frivool en gecompliceerd.
212 POST,P.: Religieuze volksculruur en Iiturgie 72-73.
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die helemaal buiten de kaders van het christelijk ritueel vallen zijn dan bij het
onderzoek
van de religieuze volkscultuur
te betrekken,
en dat bleek
noodzakelijk.

Nieuwe uormen
De paradox
Kan men zeggen dat vanaf de Verlichting de moderniteit zijn intrede deed in
de afgelopen decennia worstelt men met
het christendom van het Westen213,
het probleem van de postmodemiteit-"
In de jaren zestig leek het er even op dat de Verlichtingsgedachte
bewaarheid zou worden en met de ontwikkeling van de wetenschappen,
en de
daarmee samenhangende
rationalisering van de maatschappij,
de 'irrationele'
'volksreligiositeit'
zou verdwijnen. Parallel aan de ontkerkelijking
leek alle
ritualiteit uit de samenleving te verdwijnen. Maar halverwege de jaren zeventig
bleek zich plotseling een ommekeer voor te doen. Terwijl de ontkerkelijking
gewoon doorging, beleefde het 'volksreligieus' repertoire een opleving, deels
verbonden met de kerkelijk kaders, maar voor een groot deel ook geheel los
daarvan. Intussen is er weer sprake van 'rituelen in overvloed's'>,

Binnen de kerkelijke kaders
Zowel in de rooms-katholieke
als in de grote protestantse kerken doet zich
een sterk teruglopende belangstelling voor de liturgie voor. De Atlas of European
Values216 van 2005 meldt dat regelmatig kerkbezoek - rninimaal een keer per
maand (sic!) - op een gemiddelde van ca. dertig procent ligt. Anders dan in
andere delen van de wereld lijkt de ontkerkelijking in Europa nog Diet op een
keerpunt gekomen. De opstellers van de atlas noemen als een van de oorzaken
het feit dat de Europese kerken, anders dan bijvoorbeeld die in Amerika, Diet
geneigd lijken om zich aan te passen aan de veranderende
religieuze behoefte
van de bevolking. Een andere conclusie van het rapport luidt dat de meeste
Europeanen die de kerk verlaten wel religieus blijven. Slechts iets meer dan vijf
procent van de Europese bevolking noemt zichzelf een overtuigde atheist.

Zie: FRlJHOFF, W.: Official and popular religion in Christianity.
De definitie van postmoderniteit die i.k hier hanteer is die van de 'laatmoderniteir': de actuele
fase van het moderniseringsproces.
215 LUKKEN, G.: Ritue/en in oueruloed.
216 Aan her project European 'Values Studies nemen 32 wetenschappelijke instituten in Europa deel.
De Universiteit van TiJburg vertegenwoordigt Nederland.
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Zevenentwintig
procent
noemt
zichzelf
'niet religieus'.
De resterende
achtenzestig procent noemt zichzelf een 'religieus persoon'. Zelfs de kaart die
het geloof in een persoonlijke God weergeeft, ziet er heel anders uit dan de
kaart die het kerkbezoek weergeeftt".
Er zijn echter ook nog steeds kerken die t1oreren. Aan de protestantse kant
is het vooral het evangelische
gedachtegoed
dat veel aanhang heeft. In
Nederland is de sterke groei van de Evangelische Omroep een afspiegeling van
deze tendens.
Aan rooms-katholieke
zijde wordt een groei in belangstelling voor allerlei
devoties gesignaleerd, waarmee men bij het Tweede Vaticaans Concilie meende
te hebben afgerekend218. Deze tendens wordt geillustreerd door de groeiende
bezoekersaantallen
die de bedevaartplaatsen
- groot en klein, door de kerk
erkend of niet - ieder jaar weer melden. Ook het aantal bedevaartplaatsen
lijkt
een explosieve groei door te maken. Zowel in Europa als in Amerika worden
voortdurend
nieuwe verschijningen,
meestal van Maria, gemeld, en de
woonplaatsen van de zieners veranderen vaak in korte tijd in bedevaartplaatsen
die grote aantallen pelgrims trekken/!".
In 2002 reageerde her rooms-katholieke
leergezag op deze ontwikkeling met
een uitgebreid Directorium over I Tolksvroombeid en Liturgie. De algemene strekking
van dit document is met anders dan die van soortgelijke documenten
die de
rooms-katholieke
kerk door
de eeuwen
het licht heeft
doen
zien:
'volksreligieuze' uitingen zijn pastoraal bruikbaar en moe ten als zodanig op hun
waarde geschat worden, maar dienen anderzijds strak in de hand gehouden te
worden en een toeleiding tot de liturgie te vormen. Iedere vermenging van
liturgie en 'volksreligieus' ritueel is uit den boze. Paragraaf 13 luidt als voigt:
Het objectieve verschil van oefeningen van gadsvrucht
en devatiepraktijken
t.o.v.
de liturgie dient zichtbaar te warden in de cultische uiting. Dat betekent dat
formules die eigen zijn aan oefeningen
van godsvrucht,
niet vermengd magen
worden met lirurgische handelingen; daden van gads\'tucht
en devotie vinden hun
ruimte buiten de viering "an de eucharistic en van de andere sacramenten. Enerzijds
moet men daarom
overlapping
verrnijden,
omdat
taal, ritme, verloop
en
theologische accenten van de volksvroornheid
zich onderscheiden van die welke
hiermee overeenkomen
bij liturgische handelingen. Tegelijkertijd dient men, indien
dat nodig is, concurrentie
en tegenstelling
met liturgische
handelingen
te
overwinnen:
de voorkeur die gege\'en
moet worden aan zondag, hoogfeest,

~I- H.II.;lLI~,

I.., R. LUIK.'..: & 1\1. I' I\; ZL:-':D1:RT (cds.):

Atlas of European

Values

(Lciden

etc.

2005) 60-73.
P. L.: The re-emergence of popular religion among non-Hispanic American
in: IForship 1 (1998) 2-25.
11') Op de inrerncrsire
www.apparirions.org, http:/ / members.aol.eam/bjw 1106/ rnarian.htrn, en
talloze andere soorrgelijke sites sraan cienrallen recente verschijningen vcrmeld.
21k i\LII.LOl,

Catholics,
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dienr beschermd
te worden.
Men hoede zich er
vorrnen van een 'liturgische viering' in te brengen in
die hun stijl, eenvoud
en eigen taal moe ten

In clit docwnent is geen spoor te bekennen van de fundamentele kritiek van
Rahner die betoogt dat de theologie aandacht zou moeten hebben voor de
'volksreligiositeit' als 'openbaring'. Weliswaar wordt benadrukt dat ook de
volksvroomheid een door de Gees! bevorderde en gesteeade lIJerkeJijkheid in de Kerk is,

en

dat daarom gebrek aan respect of minachting niet op hun plaats zijn, en dat de 'zuivere
liturgie' meer een ideaal streven is dan een historische J:verkeJijkheicP21, maar over het
gebruik van bijbelteksten in 'volksreligieuze' vieringen zegt paragraaf 89:
Bij de keuze van de teksten is het wenselijk dat men gebruik maakt van korte,
gemakkelijk te onthouden
en indringende teksten die gemakkelijk te begrijpen zijn,
ook al zijn ze moeilijk te realiseren. Overigens bevorderen
enkele oefeningen van
godsvrucht, zoals de kmisweg en de rozenkrans, de kennis van de Schrift: wanneer
ze direct in verband gebracht worden met gebaren en van buiten geleerde gebeden,
zijn de episodes in het evangelie over het leven van Jezus gemakkelijker
in de
herinnering vast te houden-".

Na een historisch overzicht en een algemene inleiding wordt uitvoeng
ingegaan op de wijze waarop de afzonderlijke devoties en gebruiken door het
jaar in de liturgie kuonen worden ingepast.
In het laatste gedeelte van het Directoriwn
worden
drie grote
'volksreligieuze' clusters behandeld clie door de eeuwen onderwerp van strijd
zijn geweest: de verering van heiligen, de verering van Maria, en de gebeden
voar de overledenen.
De verering voor de heilige client gericht te zijn op de verheerlijking van
God en te voeren tot een onberispelijke christelijke levenswandel van de
gelovige223• Ten aanzien van de relikwieen lijken de standpunten clie Guibert de
Nogent rond het jaar 1100 ventileerde nog steeds van kracht:
De gelovigen
houden
immers van relikwieen,
Een verlichte
pastoraal
met
betrekking tot de daaraan verschuldigde
verering zal niet nalaten: - zich van hun
echtheid te vergewissen; daar waar deze twijEelachtig is, zullen de relikwieen met
gepaste behoedzaamheid
aan de verering van de gelovigen onttrokken
moe ten

220
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worden; [... J - ervoor te waken dat ieder bedrog, iedere vorm van handel en iedere
bijgelovige ontaarding vermeden wordt-".
Ook de aanwijzing met be trekking tot beeltenissen

ademt een zelfde geest:

Volgens het onderricht van de Kerk zijn heilige beeltenissen: een iconografische
transscriptie van de evangelische boodschap [... J; heilige tekens die [... J uiteindelijk
naar Christus verwijzen [ J; een herinnering aan heilige broeders en zusters [... J;
een hulp bij het gebed [ J; een stimulans tot navolging [... J; een vorm van
catechese, omdat 'door de geschiedenis van de mysteries van onze verlossing, die
door schilderingen of op andere wijze uitgebeeld wordt, het volk onderricht en
versterkt wordt in het geloof, daar het zo de rniddelen aangereikt krijgt om zich de
geloofsartikelen te herinneren en ze regelmatig te overwegen'P>.
Deze laatste formulering is afkomstig van het Concilie van Trente.
De aanwijzingen voor de verering van Maria ademen de geest van het
Tweede Vaticaans Concilie:
De fundamentele eis van het leergezag met betrekking tot de oefeningen van
godsvrucht is dar zij te herleiden zijn tot 'de bedding van de ene eredienst die
terecht christelijk genoemd wordt [... J'. Dat betekent dat de oefeningen van mariale
godsvrucht, ook al doen zij dit niet aile op dezelfde wijze en in dezelfde mate: - de
trinitaire toon tot uitdrukking moeten brengen [... ]; - voortdurend gebruik moe ten
rnaken van de goddelijke Schrift [... ]226.
Het Directorium
is een blijk van de nieuwe aandacht die het roomskatholieke leergezag heeft voor de 'volksreligiositeit'. Een nieuw perspectief op
de 'volksreligiositeit' lijkt echter bij de samenstellers nauwelijks aanwezig te zijn:
de bekende standpunten
worden herhaald alsof de situatie in de afgelopen
decennia niet ingrijpend veranderd iS227. Er zijn wel elementen opgenomen die
wijzen
op
enige invloed
van
de antropologische
wending
in de
liturgiewetenschap,
maar rituelen buiten het kerkelijk kader worden in het
Directorium in het geheel niet aan de orde gesteld.

Buiten de kerkelijke kaders

idem 158
idem 160
226 idem 124-125
227 Zie ook: SCHEER, A.: Lirurgie en volksvroomheid.
Analyse en evaluatie van een curiaal
document, in: Tijdschrift uoor LilllTlf,ie 88 (2004) 162-172; POST, P.: Het Directorium over
volksvroomheid en liturgie.
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Maar buiten de kerkelijke kaders gebeuren wel degelijk theologisch relevante
zaken. Parallel aan een nieuwe opleving van bepaalde 'volksreligieuze' rituelen
en 'volksreligieus' gedachtegoed binnen de kerken wordt een heel nieuw
verschijnsel gesignaleerd: helemaal los van ieder kerkelijk kader is er een
explosieve belangstelling voor 'volksreligieus'
repertoire in een seculiere
context.
Op grote schaal worden er allerlei nieuwe overgangsrituelen gecreeerd-".
Daarnaast zijn er 'nieuwe' rituelen zoals stille tochten, wakes, 'pelgrimages
zonder God', tentoonstellingen van liturgische antiquiteiten, concerten van
liturgische muziek, enzovoort. Dit rituele repertoire wordt door sommige
liturgisten
'gefragmenteerd'
genoemd
omdat er slechts delen van het
gecompliceerde
rituele bouwwerk
van de kerkelijke rituelen worden
overgenomen. Bij het gebruik van de elementen die worden overgenomen
wordt vaak niet meer uitdrukkelijk gerefereerd aan de christelijke traditie (bij
stille tochten wordt meestal niet uit de bijbel gelezen, er worden geen psalmen
gezongen), er worden andere waarden nagestreefd (het zinloos geweld moet
worden gestopt) en andere woorden gebruikt ('wij zijn er met z'n allen
verantwoordelijk voor...'). Dat wil zeggen: het ritueel is van zijn christelijke
anamnese ontdaan en in een andere context geplaatst. Voor dit fenomeen
wordt wel de term 'postmoderne religieuze ruis' gehanteerd=".
In het Directorium is voor dat verschijnsel geen enkele belangstelling, maar
in Nederland zijn er wel degelijk theologen, godsdienstwetenschappers
en
liturgiewetenschappers
die zich verdiepen in dit rituele repertoire en de
verbinding zien met de traditionele 'volksreligiositeit'.
Het uitgebreide nieuwe repertoire van 'riruelen na ramp en' is onlangs
diepgaand onderzocht aan de hand van de publieke verwerking van een aantal
ongelukken die in het afgelopen decennium plaatsvonden in Nederland. Aan
het begin van een inventarisatie van enkele beschouwingen over stille tochten
in de (gedrukte) media staat een opmerkelijke passage:
Ze be schouwen het ritueel bij uiteenlopende
gelegenheden,
sorns rampen maar
meestal gevallen van zinloos geweld, zeer kritisch, ze willen het ritueel als het ware
ontmaskeren
('Stille tocht is de gemakzuchtigste
weg naar gemoedsrust,).
Men wijst
op de dominantie van de expressie van collectieve emoties, op de groepsroes, op
het momentane
en oppervlakkige
van die roes en emotie. Men signaleert hoe er
nooit sprake is van echt protest. De gesuggereerde
solidariteit acht men f1interdun
en onecht; voor werkelijke diepte en engagement of worteling in de samenleving is
er de Wets van de herhaling en die toets doorstaan maar weinig tochten. Het is een
ritueel dat de onmacht
verbloemt
en echte analyse en verantwoordelijkheid
DeeplY into the Bone.
Zie: HARSK.-\M1' A. V AN & .'u'lDEREN: De religieuze ruis in Nederland. Thesen over de versterving en de
wedergeboorte van de godsdienst (Zoetermeer 1998).
228 GRlMES, R. L.:
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maskeert. [... J Daardoor wordt het rituee! hoi en leeg, deelname is risicoloos en
nutteloos geworden. Bij herhaling gaar men in op de rol van de media die er een
circus van rnaken, op de rol van de slachtoffers die verheven worden tot rnartelaren
en op het mechanische en automatische
van het ritueel. [oo.J Samenvattend
zijn er
eigenlijk drie vragen of parameters waaraan men het ritueel kritisch toetst: de vraag
naar de authenticiteit van het ritueel, naar waarachtige communitas, en naar nut en zin.
Her uiteindelijke oordeel is doorgaans
[... J zeer kritisch: ' te vee! massa, te vee!
sentiment, te veel ritueel, re veel mediashow'P'',

De kritiek die hier is samengevat zou in enigszins aangepaste bewoordingen
teruggeplaatst kunnen worden in willekeurig welke christelijke eeuw. Het is
precies de kritiek die altijd al geklonken heeft uit de monden van critici met her
kaliber van Guibert de Nogent, Frederik van Heiloo, Johannes Hus en Luther.
Wanneer Luther het volk dat op bedevaart gaat beschrijft als tobend ohn Vemunfi,
in Hatifen wie das Vieh231 bedoelt hij waarschijnlijk niet veel anders dan' te veel
rnassa, te vee! sentiment, te vee! ritueel, te veel rnediashow'. En voor de snelle
heiligverklaringen
van het volk had Guibert in de elfde eeuw al geen goed
woord over:
[ ... J quid de eis inferam, quos prefatorum
ernulum per villas ac oppida cotidie
vulgus creat? Cum eoim alii alios summos conspicerent habere patronos, voluerunt
et ipsi quales potuerunt, et fecere suOS232.
Daarmee lijkt niet aileen de 'volksreligiositeit',
maar oak de kritiek daarop
zich buiten de kerk geplaatst te hebben. De auteurs van Rituelen na Rampen
maken in verband met de ontwikkeling van deze nieuwe rituelen en de kritiek
daarop gewag van een cirkel van veertig jaar. Een nieuwe winding van een
spiraal waaraan al twintig eeuwen wordt gewerkt zou misschien een beter beeld
Z1)n.

Aan het eind van hun evaluatie van het fenomeen
de auteurs zelf:

' stille tocht' concluderen

[ ... J kan als laatste notitie nu al wel gesteld worden, dat de stille tocht bij
uitstek een illustratie is van postrnodern
ritueel. [... J het toont ons alle (post)moderne
riruele (disjkwalireiten zoals de hang naar directe emotie en ervaring, de
consumptiehouding
ten opzichte van het rirueel, de homogenisering,
de nadruk op
spektakel en evenernent, de complexe verhouding van allerpersoonlijkste
expressie

A, NL'GTEREJ\i & H.
(Kampen 2002) 147.

~) POST, P.,

231
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en streven naar de ornvattende
roes van her wij-gevoel, het grote accent op
functionaliteit en effect en op de instrurncntele dimensie van het riruele handeleri-v.

Misschien klinkt het ailemaal een beetje te bekend om deze situatie als
postmodern
te kwalificeren, De recente ontwikkeling van het rituele repertoire
dat algemeen wordt ingezet na 'rampen', en de kritiek daarop, lijken verdacht
veel op eerdere confrontaties
tussen groepen die een probleem ritueel te Iijf
wilden gaan, en groepen die dat niet 'wezenlijk en bevrijdend' vonden. Oat die
kritiek in deze tijd niet (aileen) van meer dan gemiddeld geengageerde en
hoogopgeleide
christenen
komt, maar vooral
van de maatschappelijke
intelligentsia, mag misschien wel als specifiek postmodern gelden.

III.10

DEREACTIEVA

DETHEOLOGEN

De drie ge'lf'chtsvelden
Theologen
verschillen
over
deze
problematiek
van
merung.
De
Iiturgiewetenschappers
lijken nog het meest met het fenomeen aan te kunnen
vangen.
Paul Post verbeeldt het voortdurend veranderende veld van ritualiteit door
middel van drie gezichtsvelden - (1) christelijke ritualiteit/liturgie,
(2) algemene
ritualiteit, en (3) cultuur - die elkaar gedeeltelijk overlappen en voortdurend ten
opzichte van elkaar van positie veranderen. In de postmoderne
tijd dreigt het
gezichtsveld van de christelijke ritualiteit los te raken van de andere twee. De
christelijke ritualiteit staat hier voor de Iiturgie en dat wat vanaf de Verlichting
'volksreligiositeit'
wordt genoemd, of, zoals Post zegt, 'activiteiten op de
kerkdrempel'.
Het tweede gezichtsveld, dat van de algemene ritualiteit, wordt
door Post gedefinieerd
als het spel- en feestkarakter van het ritueel. Het
gezichtsveld van de cultuur staat voor de, al dan niet vermeende, historische
achtergrond van het ritueel.
Ooit vielen deze gezichtsvelden
vrijwel samen, aldus Paul Post, maar in
onze tijd dreigen ze van e1kaar los te raken: een gebeurtenis die Iijkt op een
'volksreligieuze' viering kan ook 'aileen maar' een culturele manifestatie zijn en
geheel buiten het gezichtsveld van de christelijke ritualiteit vallen->', Post plaatst
deze ontwikkeling in het kader van de 'feestelijke verandering'o>, een term die

A. NUGTEREN & H. ZOND.\G: Rittle/en na rampen 168-169.
Volksreligieuze rituelen russen cultus en culruur, in: 1'.1. V.\N UDE" & J. PTEPER
(red.): Bederaart als I'Olksreligietlsritueel(= UTP-TekstenI6) (Heerlen 1991).
235 Zie oak: BOlSSE\'.V~, J.: Nieuwe fees ten: rirueel, spel en identiteit, in: J. BOISSE\·.\J:\ (red.):
Fees/el!Jke IJemietlwingin Nederland? (Amsterdam 1991) 1-14.
233 POST, P.,

234 23-1 Po. T, P.:
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in de volkskunde gebruikt wordt voor een heel complex van nieuwe feesten,
met vaak een historiserend en folkloriserend karakter236 of een invented tradition
(een gesuggereerde maar niet reele band met het verledenj=" en een grote
inbreng van rniddenstand en VVV. Het volksreligieus gedrag is nu ingebed in een
bredere op traditie en oerledengerichte culturele belangstelling [...] Traditie en het hand haven
eruan is n« sleutelwoorcf238.Waarbij men de christelijk anamnese uitholt en maakt tot een
partiCle anamnesf239. Het ritueel wordt niet meer gevierd maar opgevoerd, het
verdampt in cultureleprocessen als musealisering en esthetisering.40•
Niettemin: de rituelen op de kerkdrempel vormen wel degelijk de ruimte
waarin de noodzakelijke ontmoeting tussen cultus en cultuur kan plaatsvinden,
aldus Post. Hij vreest dat met het losraken van het christelijk/rituele
gezichtveld van de andere twee, een proces dat hij als 'verkerkelijking van het
liturgisch repertoire' omschrijft, het christelijk ritueel geheel los van de
samenleving zal komen te staan241, [ .••] eengettoliturgie: herkenbaar christel!Jk voor een
kleine groep ingewiJden, ontersneden wijn, maar cultureel irrelevant, sektarisch, vervreemdend
en onherkenbaar en dus in hoge mate onvierbaar242•
Post beziet het probleem van de postmoderne ritualiteit dus duidelijk vanuit
het kerkelijk/liturgische kader, meer in het bijzonder vanuit het perspectief van
de liturgische inculturatie. Het gaat hier om een dubbele beweging [...J: het betreft
eneliiJds de nieuwe vormgeving van christelijk geloven, leoen en tneren vanuit de omringende
ritualiteit en cultuur, maar andeliiJds ook de transformatie van de eigen ritualiteit en cultuur
vanuit het evangelif243. Bij dit proces van inculturatie zal het christelijk ritueel dus
beschermd moeten worden tegen twee gevaren: 'verkerkelijking' en
'verdamping'. Het kompas waarop tussen deze twee uitersten gelaveerd kan
worden is voor Post het concept 'feest' als een conglomeraat van contrast,
mythe, anamnese en groepscultuur. Elk ritueel, kerkelijk/liturgisch, algemeen
religieus en cultureel/ seculier, zou aan een 'feestkritiek' kunnen worden
onderworpen en op deugdelijkheid worden beproefd: voldoet het aan de vier
De termen 'historisering', 'esthetisering', 'folklorisering' en 'musealisering' komen uit de
cultuurwetenschappelijke hoek. Meestal komt er dan ook 'van de culruur' achteraan, In her
speciale geval van het christelijk ritueel geven deze termen alle een of andere manier van
verplaarsing van her ritueel vanuit zijn chrisrelijk-Iiturgische context naar de a1gemeen riruele
context of culturele context aan. Her gaat hier dus om processen van toe-eigening en benoeming.
237 Term afkomstig van HOBSBAWM
, E.& T. RANGER (ed.): The Invention of Tradition (Cambridge
1992 [1983]). Tegelijkertijd moet echter wei bedacht worden dat binnen de geschiedwetenschap
meer en meer her besef doordringt dat iedere rnanier van omgang met het verleden
noodzakelijkerwijs een constructie, een invention of tradition is. POST,P.: He! wonder van DokkHm 80.
238 POST,P.: Volksreligieuze rituelen tussen cultus en cultuur 67-68.
239 idem 72
240 POST,P.: He! wonder van Dokkum 126.
241 POST,P.: Religieuze volksculruur en lirurgie 77.
242 POST, P.: He! wonder van DokkHm 127.
243 idem 126
236
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bovenstaande kenmerken van 'feest' of niet. Ontbreken een of meerdere
elementen van 'feest', dan is er sprake van een 'antifeest' dat in strijd is met de
beginselen van de christelijke lirurgie'+'.
De postmoderne ritualiteit lijkt bij Paul Post niet veel kans te maken om de
'feestkritiek' te doorstaan: Men consumeert het rituee! slechts [... J Men zapt, selecteert,
ateert, ontleent en oerbindt; assoaeert, knipt en plak! zonder schaam!e245. Elders spreekt
hij van gemankeerd ritueef246. De nadruk ligt op spektakel, show. De bezwering
van het kwaad neemt weer een belangrijke plaats in. Daarnaast rnoeten rituelen
vooral functioneel, therapeutisch zijn. Dit alles geldt echter niet aileen voor de
postmoderne seculiere ritue!en, maar ook in toenemende mate voor die in kerk
en pastoraat. Kortom: de gehele postmoderne religiositeit wordt meer en meer
religieuze volkscultuur, aldus Paul Post in het jaar 2000247.
In latere publica ties wordt de toon milder. In het in n.ll al geciteerde artikel
over het Wilhelminabos klinkt enerzijds vee! meer waardering voor een ritueel
dat willens en wetens is gecreeerd en is gebaseerd op het rituele patroon van de
christelijke pelgrimage, maar zander een christelijke anamnese. Anderzijds
worden er aan het eind van het artikel vraagtekens gezet bij de authenticiteit
van somrnige elementen van de christelijke anamnese (verschijningen van
Maria). Over 'gemankeerd ritueel' wordt niet meer gesproken. De laatste zin
van het artikelluidt: Dus b/ijft de vraag naar overeenkomst en versehif248.
Aan het eind van een artike! uit 2006 waarin de drie gezichtsvelden weer
worden behandeld wordt die vraag nog een keer uitgebreider herhaald - nu met
betrekking tot de prominente plaats die stilte krijgt in postmoderne rituelen - en
aarzelend van een antwoord voorzien:
Was ist von dieser Popularitat zu halten? Ist dies nur eine letzte Moglichkeit, kehrt
man aus Mangel, Unbehagen und Unvermogen zuriick zu dieser minimalen, basalen
riruellen Ausdrucksvorm
des Schweigens? Oder wahlt man diese Form gerade als
kraftvolle anthropologische
Urform, durch die Ritual und Liturgie wieder gemessen
werden an urmenschlichen
rituellen religiosen Mustern, Stille vielleicht als hochste
Form liturgischer
Inkulturation
"Manchmal
neige ich der einen Seite zu,
manchmal der anderen ... 249

De keuze lijkt tenslotte gemaakt te zijn en
postmoderne rirualiteit te zijn uitgevallen:

10

het voordeel

idem 127-132
idem 153
246 idem 109
247 idem 153-155.
248 POST,P.: De 'Bomen voor het Leven'-dag 208.
249 POST,P.: Das akruelle Panorama rituell-lirurgischer Inkulturation 260.
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De kankerpatient als gevierde 'mod erne heilige', stille tochten voor gevallen helden,
memonae voor moderne martelaren, vieringen rand praminente doden, idolen in
sport- en muziekcultuur: ze brengen allen de symbolische sacrale ervaring in beeld,
ze stellen ons in staat 'to reclaim ritual experience'. Ze maken elk op eigen wijze
vertrouwd met de betoverde, verwijzende wereid, met het beeldende samenspel van
immanentie en transcendentie=".

Postmodeme evangelisatie
Onder theologen is her standpunt van Paul Post nogal radicaal. De titel van
een boek uit 1998, dat de problematiek
van de postmoderne
ritualiteit
behandelt, is: Volksreligie, liturgie en evangelisatie. Daarmee is het kader aangegeven
waarin het thema door theologen nog steeds overwegend wordt behandeld.
Een van de medeauteurs van Post in genoemd werk is Stijn Van Den Bossche.
Hij neemt eveneens een radicaal standpunt in, dat in zekere zin tegengesteld is
aan dat van Post. Van Den Bossche waardeert de postmoderne
ritualiteit
negatief en hij ziet haar als een radicale breuk met het verleden. Dat is vooral
het
gevolg
van
het
feit dat
hij 'volksreligiositeit'
definieert
als
cultuurchristendom.
En dat cultuurchristendom
ziet hij volledig verdwijnen.
Van Den Bossche beziet de postmoderniteit
vanuit het kerkelijk standpunt en
hij blijft christendom
en kerk onlosmakelijk
verbonden
zien. In de
postmoderniteit
maakt het cultuurchristendom
plaats voor een diffuse
religiositeit die met christendom niets te maken heeft:
Het posrmoderne religieuze aanvoelen is exact het tegendeel van de religieuze
boodschap van een openbaringsreligie: deze zegt 'Gott ja, Religion nein', dat laatste
in Bonhoefferiaanse ZJn [...] de graad van iemands affectieve herkenning van het
postmoderne
religieuze aanvoelen
is omgekeerd
evenredig aan diens
aanspreekbaarheid voor religieuze openbaring251.
De kerk moet dus geen pogingen
postmoderne levensgevoel:

(meer) do en om aan te sluiten bij het

De aanvaarding van de particulariteit van haar spreken opent voor de kerk betere
perspectieven om zich te verhouden tot een cultuur die in haar religiositeit van haar
christelijk verleden afscheid heeft genomen. De strategie van de herki!nlting wordt

250 POST, P.: Heiligen in veelvoud: 'reclaiming ritual experience', in: C. C.\SPERS & P. NISSEN:
HBiligen en hsn u/onderen. Ui: de marge uan ons mill/reel erfg,oed (Budd etc. 2006 fin druk]).
251 BOSSCHE, S. VA"," DEN: Jongeren en lirurgie in de postmoderniteit, in: J. L.\MBERTS (red.):
Vo/ksre/igie, /itl/rgie ell evangelisafie (Amersfoorr 1998) 187.
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dan vervangen door de strategic van de conjrontatie, het paradigma van culturele
religie of l'olksreligie maakt dan plaats vo or het model van de mogelijke beken·ni!52.

Het kerkelijk christendom,
dat voor Van Den Bossche kennelijk het enig
mogelijke christendom
is, wordt dus in de postmoderniteit
(weer) een
christendom van kleine gei"soleerde gemeenschappen
van 'bekeerden'. Anders
dan Post waardeert Van Den Bossche de postmoderne ritualiteit zo negatief dat
hij geen bezwaar heeft tegen een 'verkerkelijking' van het christelijk ritueel.
Een tussenpositie wordt ingenomen door Lambert Leijssen. Ook hij ziet
het christendom, evenals Van Den Bossche, als gebonden aan de kerk en ook
hij maakt een barthiaans
onderscheid
tussen (volks)religie en openbaring.
Bovendien legt hij de nadruk op de christelijke ethiek. Leyssen ziet echter weI
mogelijkheden
om de postmoderne
religiositeit te 'evangeliseren'
naar het
model van de bevrijdingstheologie
in Zuid-Amerika=':
In de postmoderne
benadering is er ruimte voor persoonlijke
keuze, maar deze
hoeft niet per se te leiden tot een narcisrische individualisrische vrijheid; integendeel,
het kan ook de toegangsweg vormen tot een gemeenschappelijkheidsbesef
van te
behoren tot een bred ere, weliswaar steeds parriculiere, tradirie waar het geloof zich
heeft ontwikkeld in de sporen van de eigen cultuur. Wel moet hierbij de grens
getrokken worden tussen een gezond besef van parriculariteit
enerzijds en de
uitwassen
van parricularisrische
verabsoluteringen
(narionalisme
of etnicisme)
anderzijds. Een andere grenslijn is die van het fundamentalisme
en een magische
interpretarie van het ritueel, waarbij eerder het diabolische, het uit elkaar drijven, in
het sacrament tot uiring komt, in een kapitalisrische geest of door populisrische
manipularie, dan weI her syrn-bolische
van het sacrament, het verenigende,
het
samenbrengen
van cultuur en religiositeit, het herontdekken
van de transcendente
dimensie van het bestaan->',

Bovenstaande
drie stellingnarnes vormen de piketpaaltjes die her roomskatholieke theologische veld afgrenzen wanneer het thema 'volksreligiositeit in
de postmoderniteit'
aan de orde is. Men is gematigd optimistisch
over de
nieuwe mogelijkheden, men is bezorgd over de vervlakking, men vindt dat er
grondig geevangeliseerd moet worden of men is van mening dat de christelijke
kerk in de nabije toekomst weer 'catacombenkerk'
in een vijandige samenleving
zal zijn255•
252 idem

192.

L.: Volksreligie en posrmoderniteit, in: J. L\~!BERTS (red.): Volksreligie, liturgic en
evangelisalie (Leuven 1998) 107-128.
254 idem 128
255 Zie ook: H.\RSJ.,:,\~[P A. V.\N & .\)JOER.[;N: De religietrze ntis in Nederland; WIERS1
G.\, H.: Op
ooghoogte:por/ret ran een postmodem ge/oo[ (Zoetermeer 2000); JINKlNS, M.: The Church Faces Death:
Ecclesiologyin a Post-Modem Context (New York 1999).
253 LEIJSSE.'J,
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Dit alles blijft op het niveau van signalering en ontbeert een systematisch
theologische benadering. Helaas hebben de 'grote theologen'256 van na de
antropologische wending in de theologie zich niet of nauwelijks beziggehouden
met ritualiteit of 'volksreligiositeit', terwijl zij toch hun wortels hebben in de
bevrijdingstheologie,
die weer is voortgekomen
uit de Zuid-Amerikaanse
'volksreligiositeit' .

De 'hervorming van de hervorming'
Er lijkt echter op dit moment in de rooms-katholieke kerk al weer een nieuw
'ritueel proces' te zijn begonnen. Patrick Malloy heeft de meningen van een
aantal rooms-katholieke theologen bijeen gebracht. Zij allen zijn het eens over
het feit dat de moderne rooms-katholieke liturgie te rationeel is en een aantal
essentiele aspecten mist257•
In juni 1996 werd in Oxford een liturgiecongres gehouden dat werd
afgesloten met de publicatie van de Oxford Declaration on Liturgy. In dit geschrift
wordt voorgesteld een aantal aspecten van de post-Vaticaanse rooms-katholieke
liturgie te herzien. Intussen geldt de organisator van het congres, Stratford
Caldecott, als een van de voormannen van een nieuwe 'liturgische beweging'.
Ook deze 'hervormers van de hervorming', zoals ze intussen worden genoemd,
kwalificeren hun beweging als een 'terugkeer naar de bron', in dit geval is die
bron de tridentijnse liturgie. Artikel 3 van de declaration luidt als volgt:
The impoverishment
of our liturgy after the Council is a fact not yet sufficiently
admitted or understood,
to which the necessary response must be a revival of the
liturgical movement and the initiation of a new cycle of reflection and reform. The
liturgical movement
which we represent
is concerned
with the enrichment,
correction and resacralization
of Catholic liturgical practice. It is concerned with a
renewal of liturgical eschatology, cosmology and aesthetics, and with a recovery of
the sense of the sacred - mindful that the law of worship is the law of belief. [... ]258

Artikel 5 begint met:
We call for a greater pluralism of Catholic rites and uses, so that all these elements
of our tradition may flourish and be more widely known during the period of
reflection and 'ressourcement'
(going back to the sources) that lies ahead. If the

Hierbij is te denken aan theologen als Eugen Drewerrnann en Edward Schillebeeckx.
P. L.: The re-emergence of popular religion 2-25.
25
http://thenewliturgica!movement.blogspot.com/2005/08/
document-oxford-declaration-onliturgy.html
256

257

MALLOY,
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liturgical movement is to prosper, it must seek to rise above differences of opinion
and taste to that unity, which is the Holy Spirit's gift to the Body of Christ. [... ]259.
Dat deze geluiden niet langer aileen van marginale conservacieve groepen in
de rooms-katholieke
kerk starnmen kan worden afgeleid uit een bericht dar op
11 oktober 2006 verscheen op de website www.katholieknederland.nl.
In dat
bericht wordt een pauselijk document aangekondigd waarin het Vaticaan de
celebratie van de tridentijnse mis weer algemeen toestaat.
Wat door sommigen al in de container van de 'volksreligiositeit'
was
ondergebracht=",
lijkt daar nu weer uitgevist te worden en in de canon
teruggevoerd te worden. Ook in het Nederlandse T!Jdschrift voor Liturgic is het
onderwerp in 2003 aan de orde gesteld. In hetzelfde jaar wijdde ook het
tijdschrift Communio een nummer aan dit onderwerp=".
Paul Post geeft in een recent artikel een overzicht van de beweging en
constateert dat het daarbij om drie groepen gaat: de centrale plaats wordt
ingenomen door een groep die zich in het hart van de rooms-katholieke
kerk
bevindt en vaak ook een niet onaanzienlijke invloed heeft: De huidige paus
Benedictus XVI262 en Caldecott zijn vertegenwoordigers
van deze groep. Aan
de ene kant van deze centrale groep bevindt
zich de apocalyptisch
georienteerde gemeenschap rond een aantal devoties en cultusplaatsen, vooral
(maar
gewijd aan Maria263. Aan de andere kant staat een meer wetenschappelijk
over het algemeen wel heel rooms-katholiek
en romantisch
georienteerd)
gezelschap dat zich vanuit ailerlei wetenschappelijke
disciplines bezighoudt met
de 'hervorming van de hervorming' van de liturgie. Post constateert dat er ook
bij deze drie groepen liturgiehervormers,
als bij aile voorgaande, een hang naar
het verleden te bespeuren is, gepaard aan cultuurpessimisme.
En ook hier is
sprake van een nocie van een ideale en cijdloze christelijke liturgie. Post
vergelijkt de 'hervorming
van de hervorming'
beweging met process en van
historisering, folkorisering en musealisering en diagnosticeert de beweging als
een postmodern verschijnsel='.

idem
BAUlvlER,I: Das Frornrnigkeitsbild der Traditionalisten, in: J. BAUMGARTNER(Hrsg.):
Wiederentdeckt/ng 53-81.
261 Zie: D'HAESE, P.: Lirurgische vernieuwing na veertig jaar, in: Tijdschrift voor Lilt/rgie 87 (2003).
319-325;]ONG, E. P. DE: Over her wezen van de liturgie, in: Tijdschrift voor Lilt/TEie 87 (2003) 326336); Communio 28, 5/6 (2003).
262 !UTZINGER,].: Der Geist der Lilutgie. Eine Einfuhrung (Freiburg 2000).
263 Zie ook: 11.10
264 POST, P.: Over
de historische referentie in de rooms-katholieke 'Hervorming-van-dehervormingsbeweging', in: Jaarboek voor Litllrgieonderzoek 20 (2004) 73-88.
259
260
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CONCLUSIES

Het christendom is intussen tweeduizend jaar oud, maar de vraag naar het
'wezenlijke en bevrijdende' lijkt nog steeds actueel. De context waarbinnen over
het antwoord gestreden werd veranderde echter wel voortdurend.
De eerste
eeuwen lijkt er nog een zekere openheid
te zijn geweest, er was ruimte voor
regionale verschillen en debat. Langzamerhand werd die ruimte kleiner en in de
zestiende eeuw was het defmitief afgelopen: wat 'wezenlijk en bevrijdend' was
werd in de rooms-katholieke
kerk van bovenaf vastgesteld en was in de
protestantse kerken een voortdurende
bron van onenigheid en kerksplitsingen.
Aan beide zijden werden bepaalde rituele praktijken en geloofsinhouden
verboden. Dat betekende echter niet dat ze ook verdwenen. In de achttiende
eeuw werd op dat zich voortdurend
uitbreidende repertoire van verboden en
ongewenste
religieuze praktijken de term 'volksreligiositeit'
geplakt, omdat
vooral het ongeletterde volk vasthield aan deze praktijken, terwijl de elite zich
een Verlichtingschristendom
eigen maakte. In de twintigste eeuw werd deze
'volksreligiositeit' een pastoraal probleem: het 'volk' kwam met in de kerk om
de liturgie bij te wonen, maar meld vast aan een eigen religiositeit terwijl de
clerus het ideeengoed van Barth cum suis omarmde.
Het 'volksreligieuze'
landschap werd nog verder uitgebreid. Zover dat zelfs groepen die een
geloofsgoed
hanteerden
dat
sterk
overeenkwarn
met
dat van een
vooruitstrevend
ethisch protestantisme
in de lijn van Barth en Bonhoeffer,
binnen de rooms-katholieke
kerk als 'volksreligieus' werden bestempeld. Het
concept 'volksreligiositeit' lijkt op dat moment aan slijtage onderhevig te zijn.
In de jaren zestig van de twintigste eeuw leek het er even op dat met de
ontkerkelijking in Europa ook het 'volksreligieuze' repertoire zou verdwijnen,
maar dat bleek een misvatting. In de laatste decennia van de twintigste eeuw
zijn bepaalde delen van dat repertoire weer springlevend, in de kerken, maar
ook daarbuiten. Oat laatste is vooral duidelijk geworden
dank zij enkele
liturgiewetenschappers
die buiten hun eigen vakgebied keken, grensverkeer met
andere
wetenschappen
op gang
brachten
en hun
onderzoeksgebied
verbreedden. De ontkerkelijking kwam daardoor in een ander licht te staan.
De strijd om het 'wezenlijke en bevrijdende in het christelijk evangelie' kan
in het schema dat aan het eind van hoofdstuk I is opgezet, geduid worden als
de strijd rond de vraag welke rituelen passend
zijn in een christelijk
wereldbeeld, en welke met. Met andere woorden: welke rituelen geschikt zijn
om door mid del van theologische reflectie te 'bekleden' met een christelijke
betekenis en welke zich daarvoor niet lenen omdat ze niet zijn te verenigen met
de essentie van het christendom.
Door de eeuwen heeft men daarover van
mening verschild, en door de eeuwen heeft dat een steeds wisselende canon
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opgeleverd. Een strikt tegenover elkaar steilen van liturgie en volksvroomheid
als kwalitatief verschillende categorieen is in historisch perspectief onhoudbaar.
De conclusie kan zijn dar dit al twintig eeuwen durende debat over de vraag
welke rituelen pass en in het christelijke wereldbeeld en welke niet, tot dusver
niet tot een oplossing is gebracht en waarschijnlijk niet tot een oplossing kan
worden gebracht, om de eenvoudige
reden dat er altijd vele christelijke
wereldbeelden
tegelijkertijd
bestaan
en al die wereldbeelden
ook nog
voortdurend
aan verandering
onderhevig
zijn. Dat er echter vanaf de
Verlichting een christendom op 'twee sporen' kon ontstaan is niet (aileen) het
gevolg van de worsteling om het 'wezenlijke en bevrijdende', maar vooral het
gevolg van een veranderend mensbeeld in de theologie. In dat mensbeeld wordt
de lichamelijkheid van de mens verregaand genegeerd.
Tot en met de rniddeleeuwen was het hele rituele spectrum (inclusief de
lichamelijke aspecten) impliciet object van theologische reflectie, maar vanaf de
Reformatie en het Concilie van Trente verandert daarin iets wezenlijks. Zowel
aan rooms-katholieke
als aan protestantse
zijde wordt
het perspectief
omgedraaid en de theologische reflectie wordt geacht in het vervolgfons et origo
van het christelijk ritueel te zijn. Deze omkering is vooral het gevolg van de
cartesiaanse
boedelscheiding
en draagt daar ook de sporen van. In de
vroegmoderne
tijd werd het mensbeeld dualistisch en raakte het lichaam uit de
belangstelling van de filosofie en de theologie. Het 'denken' werd 'gereinigd'
van de lichamelijkheid, althans dat was de bedoeling. Het gevolg was dat de
lichamelijk aspecten van rituele activiteit helemaal uit het bewustzijn van de
theologen verdwenen. De theologie wordt verder beoefend als een filosofische
ondernerning
en het denken wordt beschouwd als een activiteit die geheel
los staat van het lichamelijke. In de termen van het schema dat is ontwikkeld in
hoofdstuk I: zone 3, het wereldbeeld, wordt losgemaakt van de zones 1 en 2 en
wordt een vrij zwevend filosofisch/ theologisch waterhoofd.
Het is deze losmaking van de christelijke theologische
reflectie en het
christelijke
wereldbeeld
uit de context
van lichamelijke
process en die
uiteindelijk heeft gevoerd tot een steeds groter corpus aan 'volksreligiositeit'.
Aile rituelen die niet 'rationeel' te verantwoorden
waren, moesten verdwijnen.
Steeds meer gebruiken en rituelen pasten niet meer in het abstracte filosofische
wereldbeeld dat van bovenaf werd opgelegd. Dat al die gebruiken en rituelen
toch bleven bestaan weet men aan de 'achterlijkheid' van het 'yolk'. Opvoeding
en opleiding in de vorm van een degelijke catechese zouden daarin verandering
brengen. Dit protestantse
gedachtegoed,
dat ook door het Tweede Vaticaans
Concilie werd omarmd,
klinkt nog door in het Directorium
voor de
Volksvroomheid
van 2003. Het besef van de ongerijmdheid van deze toestand
lijkt ook in de theologie van na de antropologische
wending nog nauwelijks
doorgedrongen.
Er is slechts mondjesmaat
- en vooral in filosofische zin -
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sprake van een hernieuwde
en meer bewuste belangstelling
voor de
lichamelijkheid van de mens.
Intussen is ook duidelijk dat 'volksreligiositeit' niet aileen in trek is bij
laagopgeleiden die niet beter weten. 'V olksreligieuze' rituelen worden door aile
lagen van de maatschappij gewaardeerd en beoefend. Bovendien is het
dualistische cartesiaanse mensbeeld waarin een 'zuiver' denken, los van het
lichaam, mogelijk wordt geacht, wetenschappelijk achterhaald. Dit ailes maakt
dat het concept 'volksreligiositeit' aan het begin van de eenentwintigste eeuw
nog slechts in beperkte mate bruikbaar is, afgezien nog van het feit dat het
concept is dichtgeslibd door de vele heterogene fenomenen die erbij zijn
ondergebracht.
Dat ailes betekent niet dat aile historische omwentelingen,
zoals de
Reformatie, de Verlichting en het Tweede Vaticaans Concilie, die verandering
en vernieuwing brachten in de christelijke traditie, achteraf overbodig en
schadelijk zijn geweest. Dat is uiteraard niet het geval. Zonder dergelijke
vernieuwingsimpulsen kan een levensbeschouwelijke traditie niet overleven, en
onvermijdelijk worden in revolutionaire tijden kinderen met het badwater
weggegooid die later node worden gemist. Tussen aile onbruikbaar geworden
rommel waarvan men zich wenste te ontdoen, herkende men 'het kind' op dat
moment niet als een waardevol element. Die 'kinderen' krijgen echter vroeg of
laat wel weer een plaats in de nieuwe orde. Voor de pelgrimage lijkt die tijd nu
gekomen.
Dat alles betekent wel dat aan het begin van de eenentwintigste eeuw de
theologie zich van haar (impliciete) cartesianisme zal moeten bevrijden. In het
volgende hoofdstuk zal worden onderzocht wat dat betekent voor een van de
activiteiten die bij de 'volksreligiositeit' was ondergebracht
en vervolgens
theologisch werd verwaarloosd: de pelgrimage. Wat de pelgrimage betreft
betekent eeo grotere aandacht voor de lichamelijkheid vooral een grotere
aandacht voor het concept 'genezing', een fenomeen dat vanaf de vijfde eeuw
nauw verbonden is geweest met de christelijke pelgrimage. Eeuwen lang zijn
'pelgrimage' en 'genezing' vrijwel synoniemen geweest in het westerse
christendom. In het volgende hoofdstuk zal daarom worden onderzocht of het
concept 'gene zing' nieuwe mogelijkheden biedt voor theologische reflectie op
de pelgrimage.

238

IV

SPREEK EN IK ZAL GEZOND WORDEN
HElL EN HELING VAN DE PELGRlMAGE

Vanuit chnstelijke optiek IS menselijk bei!geen 'zjelenheil', zoals sommige spintuele goeroes nag
uoortdurend beiueren; bet IS eenge/uk dat je ten oolle naar 'gee.rtelijkelichame!ijkheid' of'lichameli;ke
geest'ten dee/ valt. Mensen zjjl1 beslist geen engeien [... J maar hun geest is lichamelijk en hun lichaam
IS gee.rtelijk 1.

IV.l

INLEIDING

'Pelgrimage' en 'genezing' zijn in het christendom door de eeuwen met
elkaar verbonden begrippen geweest. Bovendien heeft het concept 'genezing' in
de christelijke theologie vanaf het vroegste begin een centrale plaats gehad. Ook
hier weer konden de vroege christenen aansluiten bij bestaande religieuze
tradicies, zowel joodse als helleniscische. De kerkvaders hebben in hun
theologie een veelvoorkomend
mocief ontwikkeld waarin Christus wordt
voorgesteld als arts. Omdat dezelfde kerkvaders ook verslag deden van
wonderbaarlijke genezingen, onder andere bij de graven van de martelaren, lijkt
het een vanzelfsprekende zaak dat de relieken in het rniddeleeuwse Europa de
focus van genezing zoekende pelgrims werden. Van de zijde van de kerkelijke
hierarchic werd in de rniddeleeuwen, anders dan in de vroegchristelijke cijd,
benadrukt dat de heilige een betere geneesheer was dan de arts, omdat de
heilige genezer van lichaam en ziel was en ook vergeving van zonden kon
bewerken. In de vroegmoderne cijd na de Reformacie veranderde die houding:
protestanten en humanisten hadden kritiek op de genezingswonderen
en de
katholieke hierarchic ging strenge criteria hanteren ten aanzien van de
erkenning van een wonder. In Lourdes werd in de negenciende eeuw zelfs een
medisch bureau opgezet om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de
validiteit van de aangemelde genezingswonderen. Het van kerkelijk zijde erkend
krijgen van een wonder wordt in de twincigste eeuw nagenoeg onmogelijk. Dat
heeft de pelgrims er echter nooit van weerhouden genezing te gaan zoeken in
de heiligdommen. En recente ontwikkelingen in de geneeskunde lijken er op te
wijzen dat ze gelijk hadden.

1 SCHILLEBEECKX,
E.: Naar een herontdckking van de christelijke sacramenten. Rirualisering van
religieuze momenten in het alledaagse leven, in: Tijdschrift uoor Theologie 40 (2000) 167.
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BIJBEL EN KERKVADERS

Het Oude Testament
In het Oude Testament wordt JHWH op verschillende plaatsen in verband
gebracht met genezing: [... ] Ik, de HEER, ben het die)ul/ie geneesf2.;[... ] Ik laat
slaven, ik geif'leven, ik sla uonden en ik genees3; [ ... ] Op :&n {jekbed zal de HEER hem
tot steun :&0; [... ] gewonde dieren terbinden, {jeke dieren gezond maken [... )5. In de
laatste tekst is de genezende activiteit verbonden met her beeld van de 'goede
herder'. Maar ook indirect, bijvoorbeeld door tussenkomst van de profeten
geneest JHWH. In beide gevallen is er zowel sprake van fysieke genezing als
van een hers tel van de relatie met God. Elisa geneest Naiman van rnelaatsheiden Jeremia kondigr het verstrooide yolk van Juda en Israel een verzoening met
J HWH aan in termen van genezing: lf7eef dat ik je zal genezen, ik za~je uonden helen

[.. .]7.
De opvattingen over ziekte, genezing en gezondheid zijn, evenals het
verb and tussen ziekte en zonde, in het Oude Testament niet eenduidig. In
Deuteronomium en Numeri, maar ook bij de profeten, zendt JHWH ziekte als
straf voor de ongehoorzaamheid van het individu of van het volk: De HEER

ontstak in woede tegen hen en ging weg. Nauwelijks had de wolk de tent verlaten of Mitjam
werd getroffen door huidvraat, haar huid was wit als sneeuuJ3.Deze maatregel wordt
rechtstreeks vergeleken met de straf die een vader aan zijn dochter oplegt.
Ziekte is een teken van de verstoorde verhouding tussen God en mens. Een
zieke mag dus niet aan de eredienst deelnemen en wordt buiten de
gemeenschap geplaatst: De HEER zei !egel1Mozes: 'Geef de lsraelieten opdraeht om

iedereendie aan huidvraat lijdt of onrein vocht verliesten iedereendie onrein is doordat hij met
een I&k in aal1raking is geweest, het kamp uit te sturen. Dit geldt voor zowel mannen als
vrouwen. Stuur hen weg, want anders verontreinigen ze het kamp, tuaarin ik te midden van
het volk noon". Een individueel geval van ziekte heeft gevolgen voor de hele
gemeenschap: het yolk kan pas verder trekken wanneer Mirjam genezen is en
weer in de gemeenschap opgenomen kan worden Maar ook collectieve zonde
wordt door JHWH bestraft met ziekte: Dit zegt de HEER- Ongeneeslijk :&nje

uonden, niet te helen isje Ietsel. Geen mens verzorgtje '{!Veren,je u/andengroeien nooit meer
dieh!.Je minnaars :&n;e vergeten,ze kijken niet meer naarje om. Ik tuas het dieje sloeg,als
Ex. 15,26
Deut. 32,39
4 Ps. 41,4
5 Ez. 34,16
62 Kon. 5.
-jer.30,17
8 Num. 12,9-10
9 Num. 5, 1-3. Zie ook: Lev. 13-14
2

3
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een vljand, zk hebje meedogenloosgestrcift, omje uele iuandaden, omje talloze zonden. Wat
klaagje nu overje letsei,je dodelijke uonden? Om je !Je/ewandaden, omje ta/loze zonden heb
ikJe dit aangedaan10• [ ... ] Ais een ettenuond ben ik voor EJrai'm, voor het vo/k van Juda
als beenrot+.
Ook her omgekeerde is het geval. Het yolk dat trouw is aan JHWH zal geen
ziekte kennen: Vereer de HEER, jullie God, dan zal hijje voedsel enje iuater zegenen en

jul/ie vrijwaren uoor '(jekten. Geen enkele urouu. injullie land zal dan een miskraam krijgen
oj ontmabtbaar '(jjn, en ik zal je een lang leven scbenleen'", Ziekte is niet aileen de straf
voor de 'afvalligheid' van yolk of individu, maar ook de 'afvalligheid' zelf wordt
beschreven in termen van ziekte die genezen moet worden. Vooral Jeremia en
Hosea gebruiken dit beeld veelvuldig: Een stem klinkt over de kale beuoels: Israel
smeekt en iueent. Het is een verdorven weg gegaan, is de HEER, '(jjn God, vergeten. Kom
terug, ajvallige kinderen, ik zal jullie genezen van je ontrosu/>. [... ] Ik genees hen uan hun

ontrouur"; [... ] Soms leidden '{jj een licht'(jnnig Ieuen en gingen onder hun zonden gebukt, ze
gruwden van elk toedsel en iuaren depoorten van de dood nabij. Ze scbreetoudenin hun angst
tot de HEER - hij heift hen gered flit !Jelegevaren, hij zond zjjn uoord en genas hen,
ontrukte hen aan het graj5. Wanneer de zondaar in zijn ziekte boete doet en zijn
toevlucht neemt tot JHWH, wordt hij niet overgeleverd aan de dood, maar mag
hopen op vergeving en genezing.
In het boek Job wordt afgerekend met het idee dat ziekte altijd een straf
voor de zonde en een teken van een verstoorde verhouding met JHWH is. Hier
komt het idee van de 'lijdende recht:vaardige' aan de orde. De vrienden van Job
vertegenwoordigen
nog de 'oude' inzichten; Job zal zijn ziekte wel ergens aan
verdiend hebben: Gelukkig de mens die door God uordt getuchtigd, wijs daarom de straf

uan de Ontzagwekkende niet aj! Lt7ant hij venvondt en hij verbindt, hij slaat en zjjn handen
genezen16• Job is zich van geen zonde bewust en weet niet waaraan hij zijn ziekte
verdiend heeft: Was er maar iemand die tussen ons rechtsprak,die over ons beiden '{jjn
gezag kon laten gelden. Dan ZOU '{jjn hand m!j niet meer straffen en zjjn verschnkking mlj
niet meer ovenveldigen. Dan ZON ik spreken zonder hem te vrezen - maar nee, dat is mij nie!
verguncfi7• Ten slotte worden de vrienden op hun numrner gezet en constateert
Job dat de mens niet in staat is te achterhalen waarom JHWH hem met ziekte
slaat. Dat de ziekte door JHWH is gezonden wordt niet betwijfeld door Job,
evenmin als het feit dat JHWH ook het monopolie op genezing heeft. Ziekte
wordt door Job echter geplaatst in het pedagogische perspectief van de
Jer. 30, 12-15
Hos. 5, 12
12 Ex. 23, 25-26
I.l J er. 3, 21-22. Zle
14 Hos. 14,5
15 Ps. 107, 17-20
16 Job 5, 17-18
17 Job 9, 33-35
III
II

oak

Jer. 6,14; 8,11, 15; 14, 19; 17,14; 30,13, 17; 33,6; 46,11; 51,8-9;
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Bloedige striemen doen het kwaad verdwijnen, slagen zuiveren het
innerlijk18. Wie;&n zoon de stok onthoudt, haat hem, wie hem liejheift, tuchtigt bem'". Een
kind is geneigd tot dwaasheid, de stok wijst het terecht en weerhoudt het eroatf20.Tuchtigje
zoon, enje hebt geen zorgen over hem, hij zal je vreugdegeven21.Ziekte is zo geen straf

wijsheidsgeschriften:

voor een begane fout, maar een preventieve pedagogische maatregel.
In Jes. 53 wordt een andere vorm van genezing opgevoerd: de 'lijdende
knecht des Heren' lijdt onverdiend en boet daarmee de zonde - en de daarbij
horende ziekte - van anderen uit. Maar hi} was het die onze zjekten droeg, die ons

If/den op ,(fch nam. Wij echteriflgen hem als een verstoteling,door God geslagen en uernederd.
Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons wel;&n werd
hij getuchtigd, :din striemen brachten ons genezjnf2.
De buurvolken van Israel kenden vele goden met de kracht om ziekte te
genezen23, en het feit dat JHWH's monopolie op genezing zoveel nadruk krijgt
in het Oude Testament is misschien een reactie op de genezingen die men deze
goden toeschreef De J HWH -getrouwe had zich heel anders te gedragen in
ziekte, zoals uitgebreid beschreven in Leviticus 12-15: uitsluiting uit de tempel
en de gemeenschap, boete doen en klagen, het oordeel van de priesters
afwachten, en de voorgeschreven
offers brengen. Geneeskundige hulp was
(officieel) niet voorhanden. Of dit betekent dat in Israel, anders dan bij de
naburige volken het geval was, in de praktijk ook geen corpus aan
geneeskundige kennis werd ontwikkeld, is niet duidelijk>', Maar de ontwikkeling
van de geneeskunst in de regio stelde het monopolie van JHWH wei op de
proef. Oat zowel de (religieuze) genezingspraktijken van de buurvolken, als ook
de 'wetenschappelijke' (hellenistische) ansenijkunde niet buiten het bereik van
Israel kon worden gehouden, blijkt uit de late oudtestamentische boeken Tobit
en Jezus Sirach. Tobit vertelt neutraal dat hij voor zijn blindheid een arts
raadpleegde: Ik kwam midden in de nacht thuis, waste me en legdeme tegen de muur van

de binnenplaats te slapen. Omdat het zo warm was, liet ik mj}n gezjcht onbedekt. Maar ik
had niet gezjen dat er boven mij mussen op de muur zaten. Hun nog warme uitwerpselen
vielen in mijn ogen en uormden lvitte vliezen. Ik bezocht allerlei artsen om dat te laten
verhelpen, maar hoe vaker ze mijn ogen behandelden, des te minder kon ik door die vliezen
Spr. 20, 30
Spr. 13, 24
20 Spr. 22, 15
21 Spr. 29, 17
22 Jes. 53, 4-5. Zie voor her thema 'ziekte en straf a1s samenbindend element in Jesaja: KUST.\R,
Z.: 'Dunb seine rVtmden sind wir gebeilt'. Eine Untersucbxng. !{fIr Metapbonk von Israels Krankheit tlnd
Hei/illl1g im Jesajabtlcb (= Beitrage zur Wissenschaft yom A1ten und Neuen Testament. Heft 154 =
Folge 8, heft 14) (Stuttgart 2002).
23 Zie voor een overzicht en een bibliografie: DORl'lE~L'\NN, M.: Krankheit und Hei/ung in der
Tbe%gie derJmhen Kirchenlliiter(Tiibingen 2003) 22-34.
24 idem 35-37
IH

19
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'{Jen. Ten slotte uerd zk belemaal blind, en dat ben ik vierjaar lang gebleverf!.5.Tobits
blinclheid is het gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden
en
nier van zonde. Voor genezing raadpleegt hij eerst arts en, maar die slagen er
niet in hem te helpen. Boetedoening
is niet aan de orde en zijn genezing
geschiedt uiteindelijk door een engel die 'geneesmiddelen'
aanreikt: Toen ze niet
ver meer van Medii:"n/aren, vroeg Tobias aan de engeL·'Azarias, waartegen ,{j)n het hart, de

lever en de gal van die vis een mediajn?' De engel antwoordde: 'Als iemand wordt gekweld
door een demon of een boze geest, moetje het hart en de lever in =dinaanweiJgheid verbranden.
Dan vlucht de boze geest voor de stank en komt hi} nooit meer terug. De gal moetje in de
ogen van een blinde smeren; als je er dan op blaast kan hi} weer iJen26 '. Bij J ezus Sirach
heeft de arts een legitieme en godgegeven plaats bij de gene zing van ziekte: Mi)n
kind, negeerje '{jekte met, maar bid tot de Heer, dan zal hi) je genezen. Bega geen
misstappen, handel recbtscbapen, reinigje van elke zonde. [... ] L:1a! de doleter =din werk
doen, ook hi) is door de Heer geschapen, boud hem met op een cifstand, ook hi; is nodig. De
goede qfloop ligt soms in iJ)n banden; ook hi} bidt tot de Heer dat hi} hem de weg naar
gene'?!·ngwi;j! en het leuen redt. Moge wie zondigt tegen '{j;n maker in banden val/en van een
arts27.
Emoties worden in het Oude Testament vaak omschreven met de behulp
van (gebreken aan) organen28: mi}n nieren in mi}n binnenste versmachten van verlangen,
zegr ]Ob29 . [ ••• ] Mi}n hartebloed is ter aarde uitgestort30. [ ... ] Daarom =dinmi}n heupen

een en al siddering, weeifngnjpen mil aan als de weei:"nmer barende31• [ •.. J Mi}n hart zj in
mi}n binnenste gebroken, al mi}n beenderen sidderen32. [ .•. J Mi}n binnenste kookt en komt
niet tot rust 33. [ ... J 'Ziekte' lijkt in het Oude Testament een aanduiding voor een
algemeen gebrek aan welbevinden, lichamelijk, psychisch en moreel, maar altijd
concreet gemaakt aan de hand van lichamelijke ziekteverschijnselen.
Genezing
daarentegen dient in het spirituele bereik gezocht te worden, met name door
boetedoening,
verzoening met ]HWH en de acceptatie van de door hem
gezonden ziekte34. Psalm 38 lijkt de houding ten aanzien van ziekte, de plaats
van een zieke in de samenleving en de gezochte remedie het duidelijkst samen
Tab. 2,10.
Tab. 6,7-9
27 Sir. 38,9-15
28 In de Nieuwe Bijbelvertaling is dar vrijwel valledig weggereroucheerd.
Deze ciraten kamen uit
de NBG vertaling.
29 Jab 19,27
J() Klaagl. 2,11
31 Jes. 21,3
32 Jer. 23,9
3.1 Jab 30,27; de Sratenvertaling vertaalt: Mi;n ingewand 'Jedt [... J
3-1 Zie vaar genezing in her Oude Testament: DO!U"IEJVL\NN,
M.: Krankheit und Heilung 13-22;
HEMPEL,].: Hei/ung als Symbolulld Wirklichkeil ii'll bib/ischen Scbrijttum (Gi:ittingen 1965); SEYBOLD,
K. & U. B. MOLLER:Krankheit und Hei/ung (Stuttgart etc. 1978) 11-79; KUSTAR,Z.: 'Durch seine
IPunden sind wir geheilt'; STRUYS,TH.: Ziekte en genei/ng in bet Dude Testament (Kampen 1968).
25
26
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te vatten. De Sitz im Leben van deze psalm is de rituele boetedoening
zwaar zieke ".

van een

1 Een psalm van David, een dringend gebed.
2 Wees niet vertoornd, HEER, straf rnij niet,
bedwing uw woede, sla mij niet.
3 Diep zijn uw pijlen in mij gedrongen,
zwaar is uw hand op rnij neergedaald.
4 Door uw toorn is niets aan mijn lichaam nag gaaf,
door mijn zonden is niets van mijn gebeente nag heel.
5 Mijn schuld steekt haag bovcn rnij uit,
als een zware last, te zwaar am te dragen.
6 Mijn wenden zweren en stinken
yanwege mijn lichtzinnig leven.
7 Ik loop gebogen, diep gebukt,
ik ga in het zwart gehuld, dag in dag uit.
8 In mijn lendenen woedt de koorts,
niets aan mijn lichaam is nog gaaf,
9 ik ben uitgeput, gebroken,
met bonzend hart schreeuw ik het uit.
10 Heer, al rnijn verlangens zijn u bekend,
mijn zuchten is u iller verborgen,
11 mijn hart gaat tekeer, mijn kracht ebt weg,
rnijn ogen verliezen hun glans.
12 Mijn liefste vrienden ontlopenmijn Iced,
wie rnij na staan, houden zich ver van rnij.
13 lijn belagers lokken rnij in de val,
wie mijn ongeluk willen, spreken dreigende taal,
dag in dag uit verspreiden ze leugens.
14 Maar ik houd rnij doof en wil niet horen,
ik doe als een stomme mijn mond niet open,
15 ik ben als iemand die niet kan horen,
geen verweer komt uit mijn mond.
16 Want op u, HEER, hoop ik,
van u komt antwoord, mijn Heer en mijn God.
17 Ik denk: Laten ze niet am mij lachen,
nier rriomferen nu rnijn voet wankelt.
18 Want ik ben de ondergang nabij
en altijd vergezelt mij de pijn.
19 lk wil u mijn schuld belijden,
door mijn zonden word ik gekweld.
K: Das Gebel des Kranken in A It en Testame»: Untersllcbungen '{fIrBesti!J1fmmg
lind ZlIordnllng der Kmnkbeits- «nd Hei/mzgspsa/me!l (= Beirrage zur Wissenschaft vom Alren und
Neuen Testament. Heft 99 = Folge 5: Heft 19) (Stuttgan etc. 1973) 98-106.
35 SEYBOLD,
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20 Maar mijn vijanden ieven, zij zijn sterk,
zij zijn met velen en blind is hun haat.
21 Ze vergelden goed met kwaad
en vallen mij aan, al zoek ik het goede.
22 Verlaat mij illet, HEER,
mijn God, blijf niet ver van mij.
23 Haast u mij re helpen,
Heer, u bent mijn redding.

He! Nieuwe Testament
Naast het genezingsmodel van het Oude Testament is voor het christendom
ook dat van de Grieken van belang geweest. In dat genezingsmodel speelde de
god Asklepios een belangrijke rol. Asklepios is een late verschijning in het
Griekse pantheon en geldt in de mythologie als zoon van Apollo en een
Thessalische prinses. Er waren vele heiligdommen van Asklepios in de antieke
wereld, eerst in Griekenland, later tot in aile uithoeken van het Romeinse rijk,
maar dat van Epidauros geldt als een van de oudste (zesde eeuw v. Chr.) en als
het belangrijkste. In Epidauros bevonden zich steles waarop de door Asklepios
bewerkte genezingen
beschreven
zijn (waarschijnlijk na redactie door de
priesters). Een aantal van die opschriften zijn overgeleverd door Pausanias-". Bij
opgravingen zijn ook enkele van dergelijke steles gevonden. De teksten op de
steles lijken niet veel te verschillen van die in de mirakelboeken
(eveneens
kerkelijk/priesterlijk
geredigeerde genezingsverslagen)
die in de middeleeuwen
werden bijgehouden
met betrekking
tot de genezingswonderen
van de
christelijk heiligen: larnheid, blindheid en onvruchtbaarheid
waren in beide
gevailen de belangrijkste te genezen kwalen. Daarnaast werden in Epidauros
kennelijk regelmatig oorlogsverwondingen
genezen. Wie verzuimde een teken
van dankbaarheid te schenken werd door de god gestraft met een nieuwe aanval
van de ziekte. Vaak waren de patienten die hun heil kwamen zoe ken in
Epidauros door de artsen als onbehandelbaar
afgewezen37• In het heiligdom
van Asklepios was een ieder vrij genezing te zoeken, hoewel het heiligdom niet
verontreinigd mocht worden door de dood. Ook een bevalling mocht er niet
plaatsvinden. Ten tijde van Pausanias werd er voor baren en sterven een apart
gebouw buiten de muren van het heiligdom neergezet.

3(,

Zie: II.2

r Artsen waren niet verplicht iedereen te behandelcn.
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Het was de gewoonte dat de pelgrims in speciale slaapzalen binnen de
muren van het heiligdom de nacht doorbrachten=
en, na korte of langere tijd,
in hun slaap ofwel genezen werden, ofwel insttucties ontvingen hoe verder te
handelen. De priesters waren beschikbaar voor het uitleggen van dromen. Als
tegenprestatie schonk de pelgrim geld of een votiefgave aan het heiligdom. Ook
van die votiefgaven zijn er enkele teruggevonden,
en ook zij vertonen grote
overeenkomsten
met christelijke
votiefgaven:
meestal worden
de zieke
lichaamsdelen weergegeven.
In Epidauras waren waarschijnlijk alleen priesters van Asklepios actief om
de pelgrims te begeleiden en eventueel hun dromen uit te leggen, maar in Kos een ander heiligdom van Asklepios en de geboorteplaats
van Hippocrates waren ook artsen werkzaam. Dat betekent niet dat de aard van de genezingen in
Kos wezenlijk verschilde van die in Epidauros, maar het geeft wel aan dat de
heiligdommen niet een concurrentiepositie
innamen tegenover artsen. In een
hymne wordt bericht dat Asklepios geneest door toverspreuken,
met helende
dranken, door zalfverbanden, en ook door te 'snijden'P. Dat geeft de indruk dat
de god zich bediende van arts en om te genezen, hoewel dit alles ook in de
dromen van de patienten gebeurde.
In geen van de heiligdommen
van
Asklepios
ontbrak
ook de bran met geneeskrachtig
water. Hoewel hij
wanbetalers straft, wordt Asklepios niet afgeschilderd als een wraakzuchtige
god. Iedere zieke heeft toegang tot zijn heiligdom en ook sceptici worden
genezen. Want ook scepsis en spot ontbraken
niet met betrekking tot de
wonderbaarlijke genezingen in Epidauras. Enkele teksten op de steles getuigen
er van, en ook in andere geschriften40 werd er de draak mee gestoken.
De cultus van Asklepios heeft zich tot in de laatantieke tijd kunnen
handhaven en was ook in de eerste eeuwen van het christendom nog bekend'".
De Griekse termen die het meest werden gebruikt om het werk van een arts aan
te duiden zijn iaof.Lcu, met het zelfstandig naamwoord iCHPO~, en 8Epa.1tEUW
met het zelfstandig naamwoord 8Epa.1tEU"tT]C;. Met het eerste woord wordt
vooral het technische aspect bedoeld, met name van de wondverzorging,
met
het tweede wordt de verzorgende taak van de arts bedoeld+'. In later eeuwen

38 Hiervoor besrond een woord dat op de steles steeds weer terugkomt: eYKCtElEuow, in het
Latijn incubare. HERZOG, R.: Die WlInderhdlllngen von Epidauros. EII1 Beitrag if/r Geschicbte der Mediifn
lind der RJ:/igion(= Philologus, Supplementband XXlI, Heft III) (Leipzig 1931) 5.
39 KRUG, A.: Heileuns! lind Heilklilt. Mediifn in der Al1tike (Mi.inchen 1993 [1985]) 122.
40 O. a. van Aristofanes. Zie: II.2.
41 Zie voor de Asklepioscult:
KRUG,
A.: Heilkllnst lind Heilkliit 120-187; DORNE~:L\NN, M.:
Krankheit lind Heilung 26-32; voor de genezingswonderen van Epidauros en de reksten op de
steles: HERZOG, R.: Die Wlinderheililngen von Epidallros.
42 Hogan relateert dir onderscheid aan de Engelse woorden disease (ziekre in biologsche zin) en
ii/ness (ziekte zoals die wordt ervaren). Diseases are cured. Illnesses are healed. [... J Strict!;, rpoken, a
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kreeg het woord een veel uitgebreidere betekenis en kon het ook 'overtuigen'
betekenen. 'YYUXtVW is het gebruikelijke woord voor 'gezond zijn' of 'gezond
worden', in de betekenis van het 'herstellen van de oorspronkelijke staat',
~<;>(w wordt ook gebruikt in de zin van 'genezen', vooral wanneer de redding
uit acuut gevaar is bedoeld.
In de opschriften bij de heiligdommen van Asklepios in Epidauros, Athene,
Kos en Pergamom worden i&oj..1cn, uyu:tivw en a<;>(w gebruikt. 8EPCOtEUW
komt nauwelijks voor.' I&oj..1(H wordt exclusief gebruikt voor een genezing
door de godheid. ~<;>(w en i&Oj..L(H zijn woorden die niet aileen worden
gebruikt in het geval van concrete genezingen van lichamelijke ziekten, maar
ook in abstracte zin, bijvoorbeeld voor het herstel van de politieke ordev,
In het Nieuwe Testament wordt bericht over enkele tientallen genezingen
door Jezus: 17 bij Markus, 19 bij Mattheus, 20 bij Lucas en 3 bij Johannes.
Larry Hogan schrijft: There are more referencesto healing in the New Testament than in
arry other wrif7;ngof the entire Second Temple periodr'. [... J blinden kunnen weer zjen en

verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer boren
[... ] schrijft Mattheus't>.
De genezingen van J ezus von den plaats in een geheel andere culturele
context dan die van Asklepios in Epidauros en kunnen daarmee niet zonder
meer vergeleken worden, maar de termen i&oj..1at, o<p(w en uyta'ivw
worden
ook voor de genezingen van Jezus gebruikt op een wijze die meestal niet veel
verschilt van die in de Asklepiosberichten.
Het grote verschil zit in het
veelvuldige gebruik van 8EpanEuw
bij de synoptici, een woord dat in de
Asklepiosberichten ontbreekt. [... J the verb 8EPCUfEV(j) includes the ideas of medical
treatment, service, nurture and persuasion in its meanings [... ]46, schrijft Louise Wells.
Wanneer zij het taalgebruik in de genezingsberichten van Asklepios en die van
Jezus vergelijkt, schrijft ze:
The healing language in both was similar, in that the same general healing terms
were applied to healings of both traditions. However, while the same terms were
used, the incidence of verb groups differs. The 8Epo:1tEUW iaollo:t uyto:1. vco word
groups are popular in an inverse proportion in both traditions. It is significant that
the synoptisrs, particularly Mark and Matthew, describe Jesus' activities and

person is healed, not an illness.

HOGAN,

L. P.: Healing in the Second Tempel Period (= Novum

Testamentum
et Orbis Antiquus 21) (Freiburg etc. 1992) 1-2.
43 WElLS, L.: The Greek languageof healing.from Homer to New Testament times (= Beihefte
zur Zeitschrift
fur die neutestamentliche
Wissenschaft
und die Kunde der alteren Kirche,

83) (Berlin etc. 1998) 1-101.
44 HOGAN, L. P.: Healing in the Second Tempel Period 232.
45
46

Mat. 11,5
WELLS, L.: The Greek longuageofhealing 100.
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behaviour with the verb 8Epan:Euw. In Asklepiadic
literature as well as the
Septuagint, this verb group more frequently describes human treatment and service,
whereas

i&ollat

describes

the action

of both Asklepios

and the Sepruagint

god".

[ ... J

Thus while 8Epan:E\JW and i&ollat can overlap slightly in meaning they are
not synonymous, and there is an aspectual quality implicit in each that is important
in our understanding
of them. As i&oj..Lat is consistently
the God-word in both
traditions, so its aspect is usually aoristic: the action is instantaneous
and complete.
In contrast, the aspect of 8Epan:Euw is imperfect: it describes an ongoing and
growing reaction/effect,
encompassing
spiritual, emotional,
psychological
and
physical factors.
[... J the nurruring
of humans
in a spiritual,
emotional,
psychological and physical sense [... J the continuous notions of work, comfort, care
and service ".

Enkele van de genezingen die J ezus bewerkte doen, wat betreft de methode,
den ken aan zowel de genezing van Tobit als aao die van patienten in Epidauros.

Daar uerd zemand b(j hem gebraeht die doof was en gebrekkig sprak, en men smeeete hem
om deze man de hand op te leggen. Hi) nam de man apart, ].JJegvan de menigte) stak :djn
vingers in dims oren en raakte met speeksel :djn tong aan [... ]-19. Hij pakte de blinde bl} de
hand en bracbt hem buiten bet dorp. Hi) deed u/at speeksel op '.{jjnogen, legde er '.{jjnhanden
op en vroeg: 'Ziet u ietsPO'. [... ] spUJ.JJdehij op de grond. Met bet speeesel maakte hij wat
modder, hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem: 'Ga naar bet badhuis van
Siloam en was u daar. ' [... J De man ging weg, n/aste :deh, en toen hi) terugkwam kon hij
'(jensi. Een enk:ele keer wordt op het falen van artsen gewezeo52, maar het
schema ziekte-is-het-directe-gevolg-van-de-zonde,
dat in het Oude Testament
overheerst, wordt door Jezus ontkracht. Eerder lijkt de theologie van Job
omarmd te worden: Zijn leerlingen vroegen: 'Rabbz; hoe komi bet dat hij blind was toen
hij geboren )J!erd?Heift /Ii) zelf gezondigd oj '.{jjn ouders?' 'HI} nie! en '.{jjn ouders ook niet, ,

u/as het antwoord van Jezus, 'maar Gods }J!erkmoet door hem :dehtbaar )J!orden53.
Met hun veelvuldig gebruik van de term 8EpaTCEuw geven de synoptici aan
dat de zorg van Jezus naar heel de mens uitgaat. De zieke mens wordt in al zijn
aspecten genezeo, lichamelijk en geestelijk: zijo lichamelijke bvalen worden
genezen, zijn zonden vergeven en zijn demonen uitgedrevenS-I. Hi) genas toenjuist
r idem 227
48 idem 228
-l? i\far.7,32-33
so Mar. 8,23
Joh. 9,6-7
S2l\far. 5,25-29
53 J oh. 9,2-3
SI

Het is hier nict de plaats am \'erder in rc gaan op het gecompliceerde
concept 'demon' in het
Oude
Testament
en her 1 ieu\\'c Testament.
Anders
dan de door de oudtestamentische
geschrifren,
waar lichamclijk en psychisch
welzljn nier of nauwelijks onderschelden
lijkcn te
worden, wordt door de smopClci duidelijk ondcrschcid
gemaakt russen [wee soonen genezingen:
5-l
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veel mensen van zjekten en alleriei aandoeningen en uan boze geesten en hij gaf tal vall
Minden het gezjchtsvermogen terug55.Het verslag van de genezing van de veclamde in
Luc. 5 vat het proces van genezing zoals Jezus dat toepaste samen: [ ... ] ze Zllgen
geen kans om door de mensenmassa been te komen, en dus gingen ze het dak op en lieten be»:
op het bed door een opening in bet !egeldak naar beneden zakken tot vlak uoor Jeztts. Toen
hij hun geloof zag, zei hlj tegen hem: Vw zonden zjjn tt l'ergeven.' [... ]lk Zlll tt /aten zjen
dat de Mensenzoon vo/mach! beeft om op aarde zondett te vergeven.' En bij zei tegen de
uerlamde: 'Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar buis. ' En onllliddellyk stand hy' uoor de
ogen van aile aamJJezjgenop, pakte het bed waarop hy' alt!Jd had gelegen en vertrok naar
buis, terwijl hy God loofde56• Van boetedoening voor de genezing is geen sprake.
Zieken zijn voor Jezus geen zondaars, maar mensen die aanspraak kunnen
maken op hulp.
De genezingen van Jezus worden in Matteus 11,5 - onder verwijzing naar
Jesaja 35 - in het kader van het 'Koninkrijk Gods', de komende wereld van
rechtvaardigheid en vrede, geplaatst. Ook Lucas legt die verbinding: Hy ontving

hen vriendelijk en sprak tot hen over he! koninkrijk van God, en degenendie gene:dng nodig
hadden maakte by' uieergezoncP. Van een verplichte gift door de genezene is in het
Nieuwe Testament geen sprake, en dus evenmin van straf wanneer de gift
achterwege blijft, zoals in Epidauros.
Wanneer hij tien melaatse mannen heeft genezen, draagt Jezus hen op de
geijkte weg te volgen en bij de priesters toesternming te vragen om weer in de
gemeenschap opgenomen te worden: Toen hij ben zag, zei by'tegen hen: 'Ca u aan de
priesters laten :den.' Terwijl ze gingen werden ze gereinigJ58. Overigens ligt in het
Nieuwe Testament veel minder de nadruk op 'melaatsheid' dan in het Oude
Testament59.
Howard Clark Kee schrijft aan het eind van zijn historische
onderzoek: The first conclusion zs tbat tbe phenomenon of healing in the gOJpelJ and

e/seJJJhere
in the New Testament
the beginning of the movemm!'O.

zs a centralfactor

in primitive Christianiry) and Jvassofrom

de genezing van lichamelijke kwalen en gebreken, en de uitdrijving van demonen. Of dat laatste
betekent dat de zieke vomal van ps)'chische of psychiatrische klachten werd bevrijd is
onduidelijk. Zie: Twrcu'TREE, G. H.: .res/ls the Exorcist. A Contribution to the Sludy of the Historical jesl/S
(= Wissenschaftlichc Untersuchungen wm Neuen Testament.. Reihe 2, 54) (Tubingen 1993).
55 Luc. 7,21
56 Luc. 5,19-25
5- Luc. 9,11
5H Luc. 17,14
59 Zie voor genezingcn in het Nicuwe Testament: DORNEI\L\NN,1\1.: Krankbeit und Hei/Jmg 58-68;
S":YBOLD, K & U. R. MeI.LER: Krtlflkbeit Imd Heilllflg 80-162.
m KEF., 1-1. c.: Aledidne, ;\1irac/e and Magic in Nf11' Testament Times (= Society for New Testament
Studies 55) (Cambridge etc. 1986) 124; zic vom een cxegese van de genezingen in het Nieuwe
Testament: NlI~LSF\:, H. K.: Heiltltlg J1f/d I 'erkiilldigllllg. Das Verstdlldnis der HeilJlf/g IIl1d ihm
T 'erbdltnisses '{fIr l/erkiindig1lng bei Jesus IIllcl In rler d/leslen Kircbe (= Acta Theologica Danica Vol.
X,XlI) (Leiden etc. 1987) 108-215.
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De apoaief«geschriJtenen degeschriften van de kerkvader.s61
In de apocriefe literatuur wordt ]ezus zo veelvuldig in verband gebracht met
het
begrip
icxtpoc;:
dat
In
de
onderzoeksliteratuur
van
een

XPII.TOL-lA TPOL62 motief wordt gesproken.

Alle vroegchristelijke
auteurs
die zich met het 'artsmotief hebben beziggehouden
halen de passage in Matt.
9,12 (Lue. 5,31) aan waarin Jezus zegt: Niet de gezonden hebben een arts nodig, maar

de :deken.
In de Handelingen van]ohannes
(22) wordt gebeden met de woorden: Nu is
uaor ons die lijden, bet moment gekomen van Uw hulp, arts, die om met weer gezond
maakt63. En verder zegt Johannes tegen iemand die hem geld biedt om zijn
kinderen te genezen (56): Mijn arts neemt geen geld als beloning aan maar hi} genees!
voor niets [... J Door je :del aan God te schenken, ifil je ook je kinderen in gezondheid
be?l'ttendoor de kracht van Christusr: [... j Gij [... j die alleen uw dienaren verzorgt en arts
bent die om niet geneest (108)65. In al deze gevailen wordt in de Griekse tekst het
woord icxtpoc;: gebruikt66. De herhaaldelijke
benadrukking
van het feit dat
Christus 'om met' geneest, kan duiden op een polernische opstelling tegenover
de Asklepioscultuss".
Ook in de Handelingen
van Thomas wordt Christus
iccrpos genoemd: Arts van de :dek terneerliggende:delen (10)68; [...

J een rustplaats voor

je :del en een arts voorje lichaam (37)69; Gelooft in de Arts van alles waf :dchtbaar en
on:dchtbaar is en in de Ver/osser uan de :delen die :&n hulp nodig hebben [... j Hij is de
Arts van :&n scbepselen (143)10. In deze laatste passage wordt de titel 'arts'
(itxrpos) verbonden met die van 'verlosser' (OWtiJp). [... J Arts die geen beloning
vraagt; die voor velen bentgekruisigd onder de mensen. [... J Wees hun gids in het land van de
dwaling. Wees hun arts in het land van de :dekte [... j Wees hun arts naar lichaam en ?lei
(156)71.
Het
XPILTOL-IATPOL
motief
wordt
ook
ingezet
door
de
vroegchristelijke schrijvers. Zij sloten daarbij met aileen aan bij de het Nieuwe

Deze paragraaf is gebaseerd op her standaardwerk van Michael Dornernann.
DORNEM:\NN,
M.: Krankbeit lind Hei/llng 69.
63 KLlJN, A. F. J.: Apokn'ifen van bet Nieuwe Testament II 16,
64 idem 38
65 idem 52
66 Zie: DORNE~l\NN,
1.: Krankbeit Imd Hei/llng 71-72.
67 idem 72-73
6RKLlJN, A. F. J.: Apokliefen l)al1bet NieJIl/lc Testament II 72.
69 idem 90
70 idem 146
-1 idem 153; zie ook: D6R.J"IF.M.INl", M.: Krankbeitlllld Hei/llng 73-75.
61

62
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Testament, maar ook bij de filosofie van hun tijd, waarin met enige regelmaat
medische
be elden werden
gebruikt72•
In deze Iiteratuur
zijn echter
veranderingen met betrekking tot de betekenis van de genezingen te zien die
ook al in de apocriefe geschriften aan het licht treden. De alomvattendheid
van
de genezingen van Jezus, die de synoptici aangaven door hun gebruik van de
term 8EPCOtEUW, en waarin 'heil en heling', verkondiging
en genezing
samengevat worden, lijkt uit het blikveld te verdwijnen. De genezingen worden
in de geschriften van de kerkvaders overwegend aIlegorisch geinterpreteerd
als
geestelijk hei!. Een dualistische (neoplatoonse) amropologie doet haar intrede,
waarin het geestelijk heil hoger wordt ingeschat dan de genezing van lichamelijk
kwalen. Daarnaast ontstaat er een tendens de genezingen op te vatten als
ondersteuning van de verkondiging (een tendens waarvan her begin overigens al
bij de genezing van de verlamde in Lucas 5, 17-26 en Marcus 2, 1-12 is te zien),
en niet als een geintegreerd
en onmisbaar onderdeel van de verkondiging.
Daarmee sarnenhangend
is de tendens te zien dat men de genezingen vooral
gaat opvatten als wonderen die de macht van J ezus demonstreren,
en dus zijn
verkondiging legitimeren73.
Eusebius refereert in zijn kerkgeschiedenis aan zeven brieven van Ignatius
van Antiochie, die (als ze inderdaad van Ignatius zijn) uit het begin van de
tweede eeuw starnmen. Daaronder is een brief aan de gemeente van Efeze. In
deze brief noemt Ignatius Christus 'arts naar het vlees en naar de geest'74.
Juscious vergelijkt in zijn Apologie (ca. 150) Christus met Asklepios, maar hij
noemt Jezus nooit iccrpos,
aileen 8EPCCTtEU1"rl<;75.
Ireneus van Lyon (ca. BOca. 202) noemt in zijn Adversus Haereses Christus op verschillende plaatsen 'arts',
omdat, volgens Ireneus, Christus zelf heeft gezegd dat hij als arts voor de
zieken is gekomen76. Christus is de arts die kennis heeft van de ware
geneesmiddelen.
Wie naar een arts gaat geeft toe dat hij zichzelf niet genezen
kan: wanneer de mens boetvaardig is kan Christus hem als arts behandelen en
genezen77.
Clemens van Alexandrie
(ca. 150-215) combineert
de genezende
en
pedagogische werkzaamheid
van Jezus in een getrapt systeem: eerst moet de
mens door de 'arts' Jezus genezen worden, dan kan hij door de 'pedagoog'

M.: Krankheit und Hei/ung 46-57.

"2 DO~'\JEM.\NN,
73

NIf'JSEN,

H. K:

-4

Etc; io:tp6~

Heilung. lind Verkiindigung 216-252.

ton v

OO:PKLKO~

re

Ko:t

1tVEUj.lo:tLK6C;

[ ...

j.

DORNE~I.\NN,

1\1.: Kranebeit und

Heilung 80 noor 1.
75 DORNHlINN,
M. Krankhcit lind Hei/llng 89-91.
-6"On
De 6 Kupio; io:tpoC; ~A8E tWV KO:KWC; EX0v-rWV, O:UtOC; j.lo:ptUPEt [ ... ]
IRENEL:S \',\N LYON: IRENEE DE LYON: Contre les Heresies Livre Ill. Edition critique par A,
ROUSSE.\l'

et L.

-, D()RNE~L\N>J,

(= Sources Cbreriennes 211) (paris 1974) (5,2) 59.
M.: Krankbeit und Hei/ullg 96-100,

DOUTRELE.\LC
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J ezus worden opgevoed, om tenslotte door de 'leraar' J ezus de ware kennis
toegediend te krijgen. Zoals de lichamelijk zieken een arts nodig hebben, zo
hebben degenen die geestelijk lijden een opvoeder nodig om de ziel te reinigen
en haar ontvankelijk te maken voor de openbaring van de Logos door de
leraar". Net als in de Handelingen
van Johannes
en de Handelingen van
Thomas is Jezus voor Clemens de arts voor het lichaam en voor de ziel?". De
doop is het geneesmiddel bij uitstekw, Clemens speelt zo een geraffmeerd spel
met neoplatoonse, stoicijnse en nieuwtestamentische
concepten'".
Clemens noernt de Asklepiosculrus
wei in zijn geschriften als een van de
heidense afgodendiensten,
maar contrasteert
hem niet rechtstreeks
met de
genezende kracht van Jezus. Origenes (185-254) doet dat wel in zijn wed:
Contra Celsum. De medische kennis van Origenes is indrukwekkend en hij is de
onbetwiste meester wanneer het gaat om het gebruik van medische metaforen
in zijn werk. Origenes bestrijdt niet de genezende krachten van Asklepios, maar
schat de krachten van J ezus hoger in, omdat hij de mens en naar lichaam en ziel
beter maakt. Origenes beschouwt de geneeskunde als een door God gegeven
wetenschap'<
en hij vergelijkt de christelijke geloofsleer
op verschillende
niveaus met het werk van de arts. Evenals bij Clemens gaan bij Origenes
medische en pedagogische
metaforen
in elkaar over, en evenals Clemens
benadrukt hij dat, zoals de arts een patient soms pijn moet doen om hem te
genezen, zo ook God soms het lijden zendt om de mens beter te maken,
aangezien door de zondeval de oorspronkelijke
gezondheid
in ziekte is
veranderd'". Origenes is van mening dat de benaming 'arts' (ia1"po<;;) voor
Kcx8(btEP ouv roic VOOOUOL ,0 OWJ..LCXicx,pou XPll(n,
muon KCXt wi~
ao8Evoum
,i)v I/fUxi)v TICXLOCXYWYouoEi, [... 1 EleCX oe Ek OLOCXOKaAOU [o~l
Kcx8T1y~aTl'CXL [... j. C\.EME0iS \'.\;-.1 A1.EX.\NDRli~: CLHIENT1S 1\1.FX\NDR1Nl: Papdagogus.

7B

Edidit

1\1. l\i\RCo\']CH adiuvante ]. C. 1\1. \'.\N WIND EN (= Supplements
to Vigiliae Christianac
LXI)
(Leiden etc. 2002) (1, caput 2) 3;
AOyo~ Of: 6 TICX'PLKO~ J..LOVO~eo rtv av8pw1tlvwV
icx,po~ appwo'TlJ..La,wv
TICXLWVWC;

KCXt £1t<pOOc;.aywc; VOOOUOTlC; I/Iuxlic;.
OUXt 6 ow,i)p WOTIEP ,i)v l/IuXr)v,

'9

idem (I, caput 2) 5.

oiirco

oe

KCXt ,0 OWJ..LCXia,o ,WV 1tcx8wv;

CLEMEl':S \'.\N 1\1.E.\"..u'\lDR1E:CLEMENS ALEX.\NDRlNUS: Stromata. Herausgegeben
ST.\H1JN. Neu herausgcgebeo
yon LUD\X'I(; FROCHn,L. 4. Auflage mit Nachtragen
TREe (Berlin 1985) (111, Caput XVll)
HOI

[ ••.

yon OTTO
yon URSLL\

244.

1 £Vt TICXLWV(Y <pcxpJ..LaKY, AOY1K<}> PCXTI,{oJ..Lcxn.

C1.E~IENS

Y.\N

1\LEX.\NDR1E:

CLEMENTIS AI.EX.\NDRJN1: Paedagoglls (1, caput 6) 20.
HI

DORJ'JE;-L\NC;,M.:

Kraflkheitllnd

Hei/llng 101-121.

EUAcxPi)<;; OUOe OWJ..La,wv icrpov,
TIOUOUC; ETIt "to PEA nov vooouvrcc
aycxyovccx, Oi~OHCXl a8EEt 1tOAEat KCXt t8VEalV £mOTlJ..LELv, ouoev yap XPTlO,OV
£V av8pwmoc;
a8Ed
y(VHCX1. ORlGFNES: Contra Celm11l. Libri VJIl. Edidit i\L I\L\RCo\XH
R2'

0 yap

to Vigiliae Christianae
LIV) (Leiden etc. 2001) (1\, 9) 13.
Omnia Del; quae I'idenltlf' amara esse ad eruditionem el remedia prrjicitlnl. A1edicTISesl Deus, pater est DeliS,
dominllS est et lion asper, .red lenis est dominus. ORJGEl':ES: OR1GE.NE: Homilies Sill' EZechiel Texte Latin.

(= Supplements

R.l
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Jezus oak aileen nodig is vanwege de zondeval. Hij hanteert een zelfde
(neoplatoonse)
opstijgmg
In
fasen die oak Clemens
hanreerdes+ De
verschiilende namen van Jezus beschrijven hem in zijn verschillende functies
voor verschillende individuen en hun geestelijke staat, aldus Origenes. 'Arts' is
een van die namen, maar deze naam is slechts een tijdelijke: het is de taak van
de arts de zieken gezond te maken zodat ze hem niet meer no dig hebben. Op
een andere plaats noemt Origenes engelen en profeten i£x1"pat, en Jezus de
apXt£x1"po<;; die uitkornst biedt waar engelen en profeten tekort schieten. Oak
Origenes gebruihi: geraff111eerd de medische metaforen uit zijn filosofische
omgeving am de uniciteit van de christelijke heilsboodschap duidelijk te maken.
Origenes benadrukt met het artsmotief dat de door de zondeval veroorzaakte
toestand van 'ziekte' ongedaan gemaakt kan worden, en dat God, Christus en
de mens ieder op eigen wijze aan dit proces bijdragen85.
Tertullianus (ca. 160-220) gebruikt de medische tenninologie in verband met
ketterijen in zijn geschrift Scorpiace. Oak hier weer wordt het werken van God
vergeleken met dat van een arts: wat Marcion aanziet voor wreedheid van de
kant van God is in werkelijkheid een heelmiddel, aldus Terrullianus'",
Hij zet
ook de zondeval in een medisch perspectief: als een goede arts heeft God de
mens verboden zaken te eten die niet goed voor zijn gezondheid zijn. De mens
heeft zich daar niets van aan getrokken en moet nu dulden dat zijn ziekte met
pijnlijke middelen bestreden wordt. Tertullianus grijpt in dit verband terug op
de passage in Deuteronomium
32,39: lk verbrijzel en Ikgenees. Tertullianus noemt
Chrisms medicus, medicator" en remediator.88. Tegenover
Marcion benadrukt
Tertullianus de lichamelijke genezingen die Jezus verrichtte en het feir dat

Introduction,
(Hornelie

traduction

et notes

par M. BORRET (= Sources

Chretiennes

352)

(Paris

1989)

1,2) 44.

Kct J..lCXKapto{ yE OOOt OEOJ..lEVOt 1:0U uiof 1:0U 8EOU 1:OlOU1:Ot YEYOVCXOtv, w~
J..l~K€1:t CXU1:0U xpn(EtV
iCX1:poU 1:0V~ KCXKW~ eXOV1:CX~ 8EpCXTIEUOV1:0~
J..l~O£ TIOtJ..l€VO~
J..l~O£ imOAU1:pWOEW~,
oo¢icx~ KCXt AOYOU KCXt OtKCXtoOUV~~.
ORIGENES:
ORlGENE: COlfllJlenfaire sur Saint Jean. Dcuxierne edition revue et cornge. Texte critique, avant
propos, traduction et notes par C. BI..\;-..JC(= Sources Chreriennes
120bis) (Paris 1996) (1, 124)

84

aUn

122.
DbRNE~LI.NN, M.: Kranebeit und Heiltmg 121-160.

85

86 Deio» nero et qtadem zelOlem cuipandulfl existimabis, si 110/lIilcertare {I//JI causa el iniuriae aemulando
prodesse, mortem motte dissoluere, oaisione»i oaisione dispargm, tormentis tormenta disauere, SIIpplicia suppliciis
euaporare, vitam oufirendo corferre, carnem /aedendo utuare, animam eripiendo serrare. Pertersitas, qU(I/JIputas,
ratio est; quod saeritia»: existimas, gratia est. idem 163-164 noot 17.
R- [ ... 1 docentes praedicalorem interim adflllnliari
Christllm per Esaiam [... J item /JIedica/orem l·· .j.
TERTl·I.LI.\NL·S: TERTU.LlEN: ConM Marcion. Tome Ill. Introduction,
texte critique, traduction,
notes et idex des lines I-Ill par R. BR.\ll' (= Sources Chrctiennes 399) (paris 1994) ( XVlI) 156.
88 Ipse igilllr esf Cbrislus Esaiae,
remedi(llor I'a/itlidiflllfll [... ITERTULLI.\ TS: TERTCLLlEN: Contrc
A1arcion. Tome [Y. Texte critique par C. fORESCHI"l. Introduction,
traduction
et commentaire
par R. BR.\L!N (= Sources Chretiennes
456) (paris 2001) (8,4) 108.
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lichaam en geest een onlosmakelijke
eenheid vormen: de zonde is ook een
ziekte; doop en boetedoening
vormen een geneesmiddel.
Het huwelijk,
kuisheid, vasten, geduld en martelaarschap
worden eveneens aangeduid als
remedia, medicinae of medellae.
Cyprianus (ca. 205-258), bisschop van Carthago, gebruikt de medische
term en ook in combinatie met de ketterse groeperingen van zijn tijd. Voor hem
is de bisschop de medicss die harde maatregelen moet treffen tegen het virus (gif)
van de ketterijenf". De zieken (ketters) moeten
zich aan een pijnlijke
behandeling (boete doen) door de arts (bisschop) onderwerpen voordat zij weer
gezond (opgenomen in de kerk) verklaard kunnen worden. Net als Tertullianus
beschouwt hij castitas, disciplina en tolerantia als belangrijke remedia saiutaria tegen
de uulnera die de ondeugden
veroorzaken.
Met Clemens,
Origenes
en
Tertullianus is Cyprian us van mening dat boetedoening een innerlijke genezing
teweegbrengt'",
Eusebius van Caesarea (260-339) vergelijkt Asklepios en Jezus direct met
elkaar. Eusebius ontwikkelde een
sterk op 'vooruitgangsgeloof
gebaseerde
kerkgeschiedenis. Hij kent Asklepios wel degelijk genezende krachten toe, maar
hij is, zoals aile heidense goden, slechts een voorbode van J ezus geweest, net als
de profeten, de engelen en de filosofen, en met diens komst overbodig
geworden. Het is dus terecht dat keizer Constantijn
de heiligdommen
van
Asklepios heeft laten verwoesten. Met Christus is de best mogelijke arts op
aarde verschenen?'.
Het gevolg van de zondeval wordt door Eusebius
beschreven
als vooor; en I-Lav{a. Eusebius noemt Jezus op verschillende
plaatsen ia'tpo<; en probeert zelfs de naam Jezus te vertalen als 'arts'92. Ook de
theodiceeproblematiek
duikt bij Eusebius weer op: wat wreedheid lijkt, zijn in
werkelijkheid maatregelen tot heil van de mensheid. Eusebius gebruikt dit beeld
echter rninder vaak dan de auteurs voor hem. Oat heeft waarschijnlijk te maken
met de betere positie van de christenen ten tijde van Eusebius'".
Athanasius van Alexandrie (295-373) had zich de strijd tegen het arianisme
tot levenstaak gesteld. Hij vergelijkt de ketters met met zieken, zoals zovele van
zijn tijdgenoten, maar met artsen die de zieke misleiden. Athanasius behoort tot

Sic oportel et Domini sacerdotum non obsequus decipienlibus jalJen sed remediis salutaribus proudere.
De Lapsis, in: Sancti Cypntmi Episcopi Opera. Pars 1. Edidit M. Bevenot (= Corpus
Chriscianorum Series Lacina 1II) (Tumholti 1972) (14) 228.
90 DORNE~{'\NN, M.: Krankheit lind Heilung 172-179.
91 Ked 6 j.LCV,wv
ia,pwv apwwc; Eic; j.Leoov napd8wv
[... J. idem 183 noor 24.
92 [ ... J oW'\"Tjp!Cal ia,poc;
Ei!Co,wc; eXv Aeyol,o. rouro youv t'J nap" Eppa(oc; ,ou
. ITjoOU OTjj.La(vEl npoonvopt«. idem 185 noor 29.
93 idem 180-189
89
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de weirugen die de positie van Christus rechtstreeks vergelijkt met die van
Asklepios?".
Basilius van Caesarea (330-378), die waarschijnlijk een medicijnenstudie
volgde en zelf een zwakke gezondheid had, bedrijft op een autobiografische
manier theologie en zijn geschriften zijn vol van medische vergelijkingen en
termen. Zoals ook Origenes en Tertullianus haalt hij Deuteronomium
32,39 aan
om het theodiceevraagstuk
op te lossen. God is een arts die het beste met de
zieke mens voarheeft, maar hem niet zonder hem pijn te doen kan genezen. De
doop echter beschouwt Basilius als een pijnloos geneesmiddel tegen het kwaad,
Geheel in de traditie van de Stoa worden de ondeugden als evenzoveel ziekten
gezlen: toorn,
nijd, treurigheid,
dronkenschap,
onmatigheid,
hebzucht,
hoogmoed. Ook in zijn bijdragen aan de christologische schermutselingen
van
zijn tijd gebruikt Basilius be elden uit de medische wereld. Hij noemt Athanasius
van Alexandrie in zijn strijd tegen het arianisme 'dokter voor de ziekten van de
kerkeri'v>. Basilius lijdt evenzeer onder zijn lichamelijke ziekten als onder de
ziekten van de kerk (de ketterijenj'". De ketterijen vergelijkt hij ook met een
epidemie, waarbij mensen die zelf gezond leven aangestoken
worden door
contact met een zieke, De bisschoppen moeten enerzijds wel medelijden met de
zieken (ketters) hebben, anderzijds echter bij herhaalde terugval niet aarzelen
het zieke lichaamsdeel te 'amputeren' opdat niet het hele lichaam (de kerk) te
gronde wordt gericht97.
Voor Gregorius van Nazianze (326-390) geldt hetzelfde als voor Basilius:
waarschijnlijk medicijnen gestudeerd, veelvuldig klagend over zijn eigen ziekten
en een overvloed aan medische beelden in zijn theologie. Gregorius beschouwt
zichzelf (als zielzorger) als een 'arts voor de zielen'. Zoals voor Plato en Seneca
de filosoof de arts voor de ziel is, zo is het voor bisschop Gregorius de priester.
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Gregorius heeft een platoons/stoicijnse
visie op lichaam en ziel: de ziel is
belangrijker dan het lichaam, maar zit tijdens het leven wel gevangen in het
lichaam en kan daardoor veel schade lijden. Maar waar voor de klassieke
filosofen her doel een beter leven op aarde was, heeft de christelijke zielzorger
er zorg voor te dragen dat de ziel na het aardse leven een gelukzalig leven kan
leiden in de hemel, aldus Gregorius. Zoals de arts kennis moet hebben van de
geneeskunst,
zo moet de zielzorger kennis hebben van de geloofsleer. De
zielzorger moet de goddelijke medicamenten
ter beschikking stellen aan de
mens, die zonder deze medicamenten
met van de ziekte van de erfzonde
bevrijd kan worden, maar de patient moet zelf ook bereid zijn de behandeling
te ondergaan. Zoals de arts eerst een diagnose moet stellen, rekening moet
houden met de leeftijd van de patient, zijn best moet doen om nieuwe
geneeswijzen te ontwikkelen, en bovendien zelf her goede voorbeeld moet
geven, zo moet ook de zielzorger dat. De belangrijkste instrumenten
die de
zielzorger tot zijn beschikking heeft zijn het woord en het sacrament. Gregorius
duidt de genezingen van Jezus allegorisch als zonden die genezen worden door
de doop. De dopeling is als de bloedvloeiende vrouw die gisteren bezweek door
de bloeding (ulant je liet de purperrode zonde vloeien) maar vandaag weer is
opgebloeid'", De dopeling kan zo door de Logos in zich op te nernen, alie
genezingen
van Jezus tegelijkertijd
ervaren?". De ondeugden
zijn voor
Gregorius ziekten van de ziel die preventief behandeld moeten worden met de
Q><XPllctKOL van de Bergrede. Ook geloofsafval en ketterii zijn ziekten. Wanneer
deze zieken niet genezen willen worden moeten harde maatregelen
niet
geschuwd worden, aid us Gregori us, maar hij legt veel rninder dan zijn
voorgangers de nadruk op de noodzaak van pijnlijke behandelingen. Hoewel hij
zichzelf vooral als een zielzorger beschouwt, is Gregorius (als arts?) ook vol
zorg voor de lichamelijk zieken, vooral yoor mensen met lepralOo.
Oak bij Gregorius van Nyssa (ca. 335-394) is een grondige kennis van de
medische wetenschap en de filosofie van zijn tijd vast te stellen. Gregorius weer
voor iedere ketterij een passend
beeld uit de medische
wetenschap
te
produceren. Om de leer van de 'rwee natureri' van J ezus te verdedigen tegen de
ketterij van de monofysieten gebruikt hij het beeld van de arts die met een zieke
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kan genezen zonder hem aan te raken, maar dat betekent nog niet dat de arts
zelf ziek iSIOI. De hippocratische
leer van de vier elementen warmte, koude,
vochtigheid, droogte, die in het gezonde menselijk lichaam in evenwicht zijn,
zet Gregorius over naar de ziel. Her Woord is het centrale geneesmiddel
waarmee een gebrekkige kennis van God - een ziekte - genezen kan worden.
De catecheet
moet echter wei de opleiding en de levenswijze van de
leerling/ patient
in aanmerking
nemen
bij her
toedienen
van
zijn
onderricht/medicijn.
Men kan niet met een en hetzelfde
medicijn het
polytheisme
van de Grieken en het ongeloof van de joden genezenl02.
Gregorius neemt van Plato de verdeling van de ziel in drie delen over verstand, moed en begeerte - en verlangt ook bij de diverse ondeugden en
vergrijpen een nauwkeurige diagnose en een op het betreffende deel van de ziel
toegesneden medicijrr/boetedoening.
Maar een ieder die zijn zonde bekent past
al een universeel geneesmiddel op de ziel toe. Datzelfde geldt voor de doop. En
zoals Chrisms arts is, zo zijn ook zijn heiligen het, aldus Gregorius. Hij noemt
als voorbeeld enkele bisschoppen
in zijn omgeving die als arts en de door
ketterijen verscheurde kerk helen. Gregorius gebruikt een ander beeld dan zijn
voorgangers wanneer het om hopeloze ketters gaat: hij stelt ze met voor als niet
te genezen ledematen die geamputeerd
moe ten worden, om niet het hele
lichaam te gronde te richten, maar als hopeloos zieken die met langer behandeld
moeten worden'P',
Als laatste van de kerkvaders met medische b elangs telling: Augustinus (354430)104. Ook hij was op de hoogre van zowel de stand van de medische
wetenschap van zijn tijd als van het filosofische gebruik van medische beelden.
Ook kende hij natuurlijk enkele van de geschriften van de oudere kerkvaders.
Augustinus verbindt in De Trinitate verschillende benamingen met elkaar: medicus
betekent hetzelfde als het hebreeuwse je,{!{s, het Griekse ~w't"1ip en her Latijnse

ei ouv 6

Ota 1:f]~
aAAa

1:EXV"~ aya80v t t roic oWj.Laot v tVEPYWV OUXt vw8po~ 1:E
<lHAav8pwno~ 1:E Kat EUEpye1:TJ~ [... J Ka1:0VOj.La(E1:at.
GREGORll'S
\·.IN NYSS.I: Contra Eanomuo» Libri. Pars Altera, Liber lIT.
Ecliclit W. J.IEGER
(= Gregorii
Nysseni
Opera
Il) (Leiden
1960) (32) 146.
01tOU rofvuv r\ vococ, EKEt <jJonTjoat 1:T]v iWI-lEVT]V ouvaj.Ltv 6j.LOAOYOUV1:E~,1:(
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1113 idem 247·273
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Salvatoro5. Augustinus

gebruikt het woord medicus wanneer hij het werken van
God en van Jezus vergelijkt met dar van een arts. Zijn beelden wijken daarbij
niet wezenlijk af van het gangbare zoals boven belicht: de arts weet wat goed is
voor de patient, de behandeling is miss chien onaangenaam maar effectief tegen
de ziekte. Augustinus lijkt er een voorkeur voor te hebben Jezus voor te stellen
als een oogarts'".
Elders schildert Augustinus Jezus als een arts met een
scherpe blik voor ziekten waarvan de patient zichzelf nog niet eens bewust is,
en als een arts die het goede voorbeeld heeft gegeven door het bittere medicijn
zelf te drinken 107. Hij noemt Jezus medicus noster, magnus medicus, qui coelestis est
super nos medicus, en totus medicus108• Augustinus heeft het CHRISTUS-MEDICUS
beeld intensief gebruikt in zijn preken en het heeft ook een belangrijke plaats in
zijn christologie. Door de verbinding die Augustinus legt tussen salus en medicus
worden geestelijk en lichamelijk heil tot een eenheid'w.
Dat het thema XPIr.TOr.-IA TPOr./CHRISTUS-MEDICUS
behoorde tot
de geliefde thema's van het vroege christendom
blijkt ook uit het feit dat
genezingswonderen
veelvuldig voorkomen
in de sarcofagenkunst.
Onder de
genezingswonderen
die zijn afgebeeld op de sarcofagen zijn er drie favoriet: de
genezmg
van de blindgeborene
in Johannes
9, de genezing
van de
bloedvloeiende vrouw in Lucas 8, en de genezing van de zieke bij de vijver van
Betesda in Johannes 5. Dat de genezingswonderen
op de sarcofagen aan het
einde van de vierde eeuw geen naieve voorstellingen
van de bijbelverhalen
waren, maar een uitgewerkt theologisch standpunt representeerden,
kan worden
afgelezen aan de gecompliceerde
iconografie van de voors tellingen!' o. De
lOS Nisi tamen infirolitas esset, medicum necessarium non haberet: qui est bebraiceJesus, graece IuJ'rrjp, nostra
autem locutioneSalvator. AL'RELIUS AUGUSTTNUS: La Trinit« 2: Les Images. Livre XlIl (= Oeuvres de

Saint Augustin
106 [ ...

16) (paris 1955) (X) 304.

J tales sum«: quales lippientes , ... J. Quae sunt collyria?Noli mentin, noli periurare, noli adulterare, noli

furan, nol:fraudare. S ed consuesti et cum aliquo dolore a consuetudine revocaris;hoc est quod mordet, sed sanat.
AURELIUS AUGUSTINUS: S."NCTI AURELII AUGUSTINI: In lobannis Evangelium Tractatus CXXIV
(=
Corpus Christianorum
series Latina XXJ...'VJ) (Tumhout
1954).
107 Et ne responderet ei languidus, Non possum, non fero, non bibo: prior bibit medicus sanus lit bebere non
dubitare: aegrotlls. Aurelius Augustinus:
AL'RELlus AUGUSTIN US: S:\NCTT AURELll AUGUSTINI
HIPPONENSIS EPTSCOl'l: SerolO LXXXVTIJ
(= Patrilogiae Latinae Tomus 38) (Turnhout
z.j.)
(caput VII-VIII)

543.

Medicus quis? Dominus noster Jesus Christus [... J et ipse est totus mediars vulnerum nostrorum, cmcfix»:
ille. AURELIUS AUGUSTINUS: SANCTI AURELTI AUGUST1Nl: In lobannis Evangelium Tractatus CXXTV
108

(III,3) 21.
109 Dir schematische
verslag van her gebruik van medische term en in de theologie van enkele
kerkvaders is bedoeld om een beeld te geven van de context waatin de verbinding tussen relieken
en 'genezing' is ontstaan, met als een uitputtende
behandeling van her onderwerp.
lin Zie
voor de sarcofagenkunst
bijv.: KNlI'P, D.: 'Cbrist«s Mediclls' in der friibcbristlichen
Sarkophagenskulpfllr. Ikonographzsche Studien der Sepulkralkllnst des spaten vierten Jahrhunderts (=
Supplements
to Vigiliae Christianae Vol. XXA'VII) (Leiden etc. 1998); M.-HHE\'('S, T. F.: The Clash

of Gods. A

Reinterpretation of Early Ch,1.rtianAlt (princeton
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blindgeborene kreeg van J ezus de opdracht zich te gaan wassen in de vijver van
Siloam, waarna hij her licht in zijn ogen terugkreeg. Door dit aspect van het
verhaal werd het door de kerkvaders in verband gebracht met de doop als
genezing tegen geestelijke blindheid. Het Griekse woord voor doop,
parcnoj.lOc;,
werd gelijkgesteld aan het woord <pwnoj.lOC;, verlichting,
bijvoorbeeld bij JUstinus111 en Clemens van Alexandrieu-. Ook de beschrijving
van een (Syrisch) doopritueel in de Handelingen van Thomas maakt gewag van
lichtsymboliek'P. Deze theologie wordt in een van de VOOLtellingen ingebracht
door Jezus te bekleden met de symboliek van Helios/Sol
lnvictus. De
zonnesymboliek wijst op haar beurt weer naar het hemelse Jeruzalem: De stad

beef) het licht van de zan en de maan niet nodig: over baar schijnt Gods luister, en het lam is
haar licht. De fJolken '(!Illenin baar licbt leven [... ]114.
De bloedvloeiende vrouw wordt door Ambrosius in zijn commentaar op
her evangelie van Lucas geduid als de vertegenwoordigster
van de niet-joodse
chris ten en, de 'kerk uit de heidenen', die vol geloof, maar angstig om
teruggewezen te worden, J ezus benadert om door hem 'genezen' te worden.
Ambrosius duidde, eveneens in zijn commentaar op het evangelie van Lucas, de
genezing van de vrouw verder als een voorafbeelding van de opwekking uit de
dood van de dochter van Jailus en daarmee genezing van lichamelijke ziekten
als een voorafbeelding van de opstanding!»,
Evenals de gene zing van de blindgeborene is de genezing van de zieke bij de
vijver van Betesda in de vroegchristelijke literatuur geduid als een verhaal over
de werking van de dOOp116.Door de ongewoon uitgebreide beschrijving van de
locatie en het bad, de zieken die zich er ophouden en de procedure die zij
moeten volgen om genezing te krijgen, wordt duidelijk dat het hier om een

KaAEical
of: route 0 AOUTPOV <j)wn 0 1-1 0<:;, w<:; <j)wn(0l-levwv
Tf]V OUXvOLaV TWV
l-IaV8aVOVTwv, JCSTINCS MARTEl..\.\R: Saint [ustin: Ap%gie pOllr /es Cbretiens. Edition et
traduction
CH.\RLES MUNIER (= Paradosis.
Etudes de litterarure et de rheologie anciennes
111

TavTa

}G'G'ClX) (Fribourg

1995) (61.12) 114.

TOVTO l(aL 7tEPL TJl-la<:;,WV yeYOVEV iJ7toypa<j)ll 6
KUpta<:;, pa7tn(0I-lEVOl
<j)wn(0I!E8a
[.. .]. Cl.EMENS \' ..\N ALEX-\NDRJrc: CLEMENTIS
AUX.\NDRlNI:
Paedagoglls. Edidit 1\1. IYL\RCOVICH adiuvante J. c. M. \·.\N WINDEN (=
Supplements
to Vigiliae Christianae
LXI) (Leiden ere. 2002) I, cap. 6 (26) 17.
113 Zie: III.2
114 Op. 21,23-24; Kt"lIPP, D.: 'Cbristus Medicus' in der Fridxbnstlichen Sarkophagenskrtlptlfr 24-89.
112

To of: aUTO OUI-IPa{VEl

us idem 1998,90-139
116 Terrullianus
schrijft in zijn verhandeling
over de doop: ange/lIH1aquis interuenire si novllm uideu«;
exemp/um fllluripraecuCllm"t.· piscinam Bethsaidam angelus interueniens conmouebat; obseruabant qui ualetudznem
qiarebanuo: nam si qllis praeuenera: descendere illi«, qlleri post ial'acn(17I desinebat. .figllra isla medianae
corpora/is spiritalem medianam canebat, ex forma qua semper (amalia in .figura spinlualium anrecedunr.
QUNTCS SEPTIMCS TERTUll.\NUS:
De Baptismo. Edidir et cornmentario
critico iostruxit BRCNO
LUISELLI (= Corpus Scriptorum
Latinotum
Paravianum)
(Mediolani 1960) Cap.V (154-161) 11-

12.
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klassiek 'heiligdom met genezingsfaciliteiten'
gaat. De structuur van het verhaal
en her veelvuldig gebruik van de term uyt
doen denken aan opschriften in
Epidauros en het feit dat de zieke de voorzieningen
van het heiligdom met
nodig heeft om genezen te worden, duidt misschien op een polemiek met de
Asclepioscultus. De zieke hoeft niet zelf te zargen dat hij als eerste in het water
komt wanneer dat in beweging wardt gebracht door de engel, maar Jezus komt
naar hem toe en geneest hem op de plaats waar hij zich bevindr-!".

ilc;

De heiligeals arts
De theologie van her XPILTOL-IATPOLjCHRISTUS-MEDICUS
rnotief
werd mede door de sarcofagenkunst
verspreid en raakte zo verbonden met
stoffelijke resten. Naast de allegorische interpretatie van genezing blijft ook de
lichamelijke genezing in de geschriften
vao de kerkvaders een rol spelen.
Lichamelijke en spirituele genezing zijn weliswaar met meer zo onlosmakelijk
met elkaar verbonden als in het Nieuwe Testament, maar ze worden nog wel
bijeen gehouden. En in deze op medisch, filosofisch en theologisch gebied
kwalitatief hoogstaande vroegchristelijke
literaruur verschenen
ook de eerste
verslagen van wonderbaarlijke genezingen door heiligen.
De eerste opvolgers van Jezus waren de apostelen en zij hadden al tijdens
hun leven de genezende gaven die ook J ezus bezat. In Handelingen
3,6
verrichten Petrus en Johannes een genezing door een verlamde die bij de
ingang vao de tempel zit te bedelen aan te kijken en te zeggen: 'Geld heb ik niet,
maar wat ik ue! heb, gee] ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en
100p118. ' En in Handelingen
5 wordt bericht: De apostelen uerricbtten vele teeenen en
iuonderen onder het volk [... ] 119 [ .•. J en ze legdenze!fs :deken op draagbedden of matrassen

buiten op straat, in de hoop dat toch ten minste de scbaduu. van Petrus, u/anneer hij
voorbijkwam, op een van hen ZOU uallen. Ook vanuit de steden randomJeruzalem stroomden
de mensen toe,·ze brachten :deken mee en mensen die door onreinegeestengeklveld uerden, en
allen uerden genezenl20• In Handelingen 9 verricht Petrus twee wooderen: de
genezing van een verlamde en de opwekking van een dode. Petrus zei tegen hem:
'Eneas, Jezus Christus geneest u! Sta op en breng nu zeif UlV bed in orde.' Onmiddellijk
stond hi; Op121. [ ... ] Na het gebed draaide hij :dch om naar het lichaam en zei: 'Tabita, sta
117 K.,'<lPP,
D.: 'ChriS/liS AIedims' 150-151; van Asklepios is evenwel ook minstens een genezing
bckend waarbij de patient nict naar de god kwarn, maar de god naar de patient. Zie: WELUi, L.:
Tbe Greek langllageo/healing 36.
llR Hand. 3,6
II') Hand. 5,12
120 Hand. 5,15-16
121 Hand. 9,34
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op!' Ze opende baar ogen, en tom ze Petrus zag ging ze rechtop iittenl22. Deze laatste
genezing lijkt sterk op de genezing van de dochter van jairus door Jezus. Van
Paulus wordt bericht in Handelingen 14: III i:J'stra zat een man op straat die geen
kracht in iijn uoeten had; hlj was al sinds zijl1 geboorte uerlamd en had 110m! kunnen lopen.
Toen deze man naar een toespraak ran Paulus luisterde, keek Paulus hem strak aan en zag
dat hf.jgeloofdedat hfjgenezen kon uorden. Daarom riep h!J hem toe: 'Kom ouereind en ga op
uw benen staan!' De man sprong op en begon te lopenl23.
In de eerste geschreven vitae van heiligen werden deze gaven ook toegekend
aan de woestijnheiligen.
Athanasius beschreef het leven van Antonius. Die
verrichtte al tijdens zijn leven (in de naam van Jezus, net als de apostelen) een
aantal wonderbaarlijke
genezingen. Ook deze genezingen zijn gemodelleerd
naar de genezingen van Jezus, inclusief de uitdrijving van demonen. Terloops
wordt echter bij een van de genezingen van Antonius een opzienbarende
mededeling gedaan: wanneer Antonius zich terugtrok en niemand wilde zien,
sliepen de zieken buiten de muren van het klooster
en werden dan
'gereinigd">. Dit is duidelijk een genezing die niet is ontleend aan het discours
van de genezingen van J ezus, maar aan dat van de genezingen van Asclepios.
Dat er geleidelijk al een andere opvatting ontstond met betrekking tot de
criteria die aangelegd werden, bijvoorbeeld
over de 'ziekten' die genezen
moesten worden, blijkt uit de genezing van de maagd Polycratia door Antonius:
zij had last van haar maag en algehele zwakte tengevolge van overmatige
asceset=. Dergelijke ziekten bevinden zich niet onder die welke Jezus genas.
Basilius van Caesarea gedenkt in een van zijn preken de martelares Julitta,
die op de brand stapel terechtkwam vanwege haar trouw aan het christelijk
geloof. Haar ziel reisde naar de hemel, maar haar lichaam bleef ongeschonden.
Zij werd begraven en bij haar graf ontsprong een bron die voor gezonden en
zieken een weldaad was, aldus Basilius.vv.
Gregorius van Nazianze schreef over de wonderbaarlijke genezing van zijn
zuster Gorgonia. Gorgonia was zwaar ziek en de dokters slaagden er niet in
verbetering in haar toestand te brengen. Ook de gebeden van het hele volk
122
123

Hand. 9,40
Hand. 14,8-10

124 I1AElOtOl yap
tWV 1taox6vt<.vv, ~TJ avofyovtoC; autou tf}v 8upav, uovov
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£Ka8apf(ovto.

Vie d'Antoine. Introduction, rexre critique, traduction,
(= Sources Chreticnnes 400) (paris 1994) (48,4) 266.
r 'ie d'Antoine (61) 298-300.
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Graecae Tomus 31) (Lutetiae Parisiorum 1857) (2) 241.
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(1t&V01)~Ol. Anal Kal iKEo(al.) brachten geen verbetering. Ten einde raad
ging Gorgonia 's nachts (vuKro<; awp(av) naar de kerk en wierp zich neer
voor het altaar. En in navolging van de bloedvloeiende vrouw, die de zoom van
J ezus' gewaad aanraakte, raakte ze met haar hoofd het altaar aan en 'zalfde haar
hele lichaam met haar tranen"-". Zo werd zij genezen. Ook de vader van
Gregorius werd ziek. Zijn mond was bedekt met zweren, hij kon niet meer eten
of drinken en had hoge koorts. Noch de kunst van de artsen, noch het gebed
van de familie bracht verbetering
in de toestand en voor zijn leven werd
gevreesd. Terwijl de familie in de paasnacht in de kerk voor de zieke bad,
ontwaakte deze uit zijn coma en vroeg een bediende hem zijn kleren te
brengen, om daarna ter plekke de liturgie van de paasnacht te vieren (hij was
bisschop). De volgende zondag was hi] al weer voldoende opgeknapt om naar
de kerk te gaan. En tenslotte
overkwarn
Gregorius'
moeder
nog een
wonderbaarlijke genezing. Zij had een ziekte waardoor ze niet meer kon eten,
en ook daartegen wist niemand iets te beginnen. Totdat ze droomde dat
Gregorius haar brood kwarn brengen dat hij eerst had gezegend en er het
kruisteken over gemaakt had. Toen ze ontwaakte voelde ze zich een stuk beter.
Gregorius noemt al deze gebeurtenissen nadrukkelijk wonderen (8aUlla1:a)IZ8.
Gregorius van Nyssa bericht over de wonderen die zijn zuster Makrina
overkwamen. Zij had een gezwel in haar borst dat zij niet door een arts wilde
laten behandelen, omdat ze haar reine staat niet wilde laten bezoedelen door
mannenogen.
Ook zij ging 's nachts naar de kerk en bleef er de hele nacht
terwijl zij met haar tranen modder maakte van de aarde en die op het gezwel
smeerde+". Nadat haar moeder de volgende morgen het kruisteken over de
zieke plek had gemaakt was het gezwel verdwenen; er bleef slechts een klein
litteken over.
De wonderen die worden beschreven
door Gregorius van Nazianze en
Gregorius van Nyssa geschiedden aan mens en die een 'heilig' leven voerden.
Samen vormen deze genezingen een mengsel van incubatio naar de gewoonte
van Epidauros, genezingswonderen
van het Nieuwe Testament, en liturgische
wonderen refererend aan paasnacht, opstanding en eucharistie. Gorgonia en

127 Eha
·t(iJ nap' f:cw'tijc; <j>aPllaKtp 'touttp 'to OWIlCXnav f:naAE(<j>ouoa. GREGORJL!S
V.\N NAZL\NZE: Discours 8. Discours funebre pour sa soeur Gorgonie, in: Gregoire de Nazianze:
Discoars 6-12. Introduction,
rexte critique, traduction,
er notes par M.-A C.\J.VF.T-SEBASll (=

Sources Chretiennes 405) (paris 1995) (18) 286.
12H GREGORJUS V.\N N.\ZI.\NZE: Oratio ArvIIT. Funebris in patrern,
in: Opera Quae Exstant
1 (= Patrologiae Graecae Tornus 35) (Lureriac Parisiorurn 1857-1862) 985-1044.

Omnia

129[ .•. J navvuxlOV
npoon(n'tEt
't<iJ 8E<1> tWV tCXOEWVKCXl.,0 <xnoppuev 'tWV
6<j>,aAllwv UOwp npoc; 'T]V yijv <xvaxeaoa,
't<iJ f:K ,WV OCXKPUWVnTlA<iJ, <j>apllaKtp
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Makrina maken modder met hun tranen, zoals Jezus modder maakte met zijn
speeksel om de blindgeborene te genezen, maar dat doen ze 's nachts, naar het
model van Epidauros. De vader en moeder van Gregorius worden op een veel
meer 'liturgische' manier genezen: respectievelijk in de paasnacht en door
rniddel van (eucharistisch) brood. Het valt op dat bij deze beide schrijvers het
vanzelfsprekend
is dat bij ziekte eerst een dokter wordt geconsulteerd. De
ins panning van een arts en het gebed van de familie en de gemeente lijken op
een lijn te staan. Pas wanneer dat geen soelaas biedt worden rniddelen te baat
genomen die tot een 'wonder' leiden. Van rivaliteit russen arts en 'gebed' is geen
sprake. Makrina weigerde als vrome vrouw een mannelijke arts naar het gezwel
in haar borst te laten kijken, omdat daarmee haar maagdelijk staat bezoedeld
zou worden. Dit thema komt herhaaldelijk voor in heiligenlevens van vrouwen.
Ook Gorgonia weigerde na een ongeluk uit kuisheid de hulp van een dokrert-".
Maar Makrina's moeder probeert haar dochter over te halen toch een dokter te
raadplegen omdat ook diens vaardigheden door God tot hei! van de mensen
geopenbaard is 131. Kortom: voor de vroegchristelijke theologen is de arts een
instrument in dienst van de godgegeven genezing.
In deze wereld, waarin geneeskundige behandeling, gebeden om genezing,
genezingswonderen
en een genezingstheologie
(dat wi! zeggen een theologie
waarin geneeskunde een van de basismetaforen is) door elkaar lop en, worden
ook relieken geintegreerd in het kerkelijk leven132. De heilige heeft zich door
zijn ascese en/of
martyrium
onderworpen
aan de pijnlijkst denkbare
geneeskundige
behandeling
en ontvangt
als beloning
daarvoor
een
eeuwigdurende perfecte gezondheid in de nabijheid van God. Vandaar kan
hij/zij doorgaan met het genezen van anderen, puttend uit zijn/haar overvloed
aan virtus. In de hymnenserie Penstefanon133 van de dichter Prudentius (348-405)
is dit thema duidelijk herkenbaar. Als vaste elementen bevatten deze hymnen de
beschrijving van het voorbeeldige christelijke leven van de martelaar, de trouw
aan Christus, de gruwelijke terechtstelling en tens lotte het wonder ten teken van
zijn/haar opname in de hemel. In de hymne voor een van de meest bekende
heiligen van de vroege rniddeleeuwen, Laurentius, verdedigt de heilige zichzelf
en de armen van Rome tegenover een Romeinse machthebber met de klassieke
beelden van ziekte en gezondheid, in dit geval het verschil tussen lichamelijke
en morele gezondheid: De machthebbers kijken weliswaar neer op de armen
die vuil zijn en vol zweren zitten, maar dat zijn ziekten die aan de buitenkant
zitten. Wanneer de zielen eenmaal zijn bevrijd van hun aardse ketenen zuilen ze
UOGREGORI us V.\N N.\ZL\NZE: Discours 8 (15) 279-28l.
131 Kat "t"au"t"T]~eK E>Eoii "t"ii~ "t"exvT]~ btt OuHT]p(~ <PT]Ot "t"WV av8pwTCwV
Ka"t"aoEtx8eLaT]~. GREGORI us V.\N NYSS,I: Vie de Sainte Macrine (31, 1-20) 244.
132 Zie: II.5
l3.l Over de Kronen (van de martelaren).
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in hun hemelse vaderland stralen in schitterende gewaden en met gouden
kronen op hun hoofd. De ziekten van de machthebbers zitten daarentegen van
binnen en blijken uit hun slechtheid.
Quid invidorurn pectorum
strumas retexam turgidas,
quid purulenta et livida
malignitatum vulnera?
Tute ipse, qui Romam regis,
comemptor aeterni Dei,
dum daemonum sordes colis,
morbo laboras regio.
Hi, quos superbus despicis,
quos exsecrandos judicas,
brevi ulcerosos exucnt,
artus, et incolumes erunt,
cum carne corruptissima
tandem soluti ac liberi,
pulcherrimo vitae statu
in arce lucebunt Parris;
non sordidati, aut debiles,
sicut videnrur interim;
sed purpurantibus
stolis
clari, et coronis aureis. (257-276)

Daarop wordt Laurentius veroordeeld tot een langzame verbrandingsdood,
waarbij hij nog grapjes maakt met de beul tComerte partem corporis satis crematam
jugiter [... ]401-402) en daarna langdurig bidt voor Rome. Wanneer hij met dat
gebed klaar is ontsnapt zijn geest met vreugde uit de ketenen van het vlees (Hic

finis orandifuz!, etfinis idem vinculi carnalis: erupit volens vocemsecutus spiritus. 485-488).
Meteen daarna besluiten enkele aanwezigen, onder de indruk van de 'vrijheid'
van de martelaar, christen re worden (489-492). En zo keerde de dood van de
martelaar zich tegen zijn vijanden: de tempels taken verlaten en de mens en
wenden zich tot het christendom. (Mors lila sancti martyris mors vera templorum fui!
[... ] 509-510). Tenslotte richt Prudentius her woord tot de heilige en zegt dat
hij nu twee woningen heeft. Zijn lichaam is op aarde en zijn ziel is in de hemel.
En de vreugde van de smekelingen wier gebeden zijn verhoord getuigen van de
macht die God hem heeft gegeven.
Sic, sancte Laurenti, tuam
nos passionem quaerimus,
est aula nam duplex tibi,
hic corporis, mentis polo.
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Illic inenarra bili
allectus urbi municeps
aeternae in arce curiae
gestas coronam civicam (549-556).
[ ... J
Quae sit potestas credita,
et muneris quantum datum
probant Quirirurn gaudia,
quibus rogatus annuis.
[... J. (561-564)134

Augustinus was een van de eersten - en waarschijnlijk de meest invloedrijke
- van degenen
die het initiatief
namen
tot het verzamelen
van de
(genezings)wonderen
van de heiligen in libelli miraculorum. Hij presentee.rde een
staalkaart van de wonderen bij de .relieken van Stefanus in zijn magnum opus

De S tad van God. 135
Dat de wens genezing te zoeken bij de relieken van de heiligen een
bijgelovige afwijking van halfheidense vroegrniddeleeuwse
christenen was, kan
in het Licht van het bovenstaande
moeilijk worden volgehouden.
Er waren
bijbelse voorbeelden van precies dat gedrag: Door Gods toedoen verrichtte Paulus

buitengewoon grote uonderen: ze!fs de doeken en de werkkleren die hi) gedragen had werden
naar de zjeken gebracbt, zodat ze genazen en de boze geesten ben verlietenl36•
Daarna droegen niet aileen de gesch.riften van de kerkvaders, maar ook de
vroegch.ristelijke kunst bij aan deze ontwikkeling. Dat betrof, zoals gezegd, de
afbeeldingen op de sarcofagen, maar ook afbeeldingen in kerken en op meer
ailedaagse zaken, zoals kleding. In deze christelijke kunst van de eerste eeuwen
speelden de genezingswonderen
de hoofdrol. Volgens Thomas Matthews is dat
niet toevallig. Hij is van mening dat Jezus op deze afbeeldingen
wordt
gepresenteerd
als de ultieme 'rnagier', machtiger dan aile andere rnagiers in de
Romeinse wereld. Matthews trekt die conclusie uit het feit dat J ezus in de
vroegch.ristelijke
afbeeldingen
van de genezingswonderen
regelmatig wordt
afgebeeld met in zijn hand een 'toverstok', een attribuut dat niet aan de bijbelse
beschrijvingen van de wonderen kan worden ontleend!". Wanneer Jezus in de
vroegchristelijke kunst inderdaad wordt afgebeeld als een 'tovenaar', dan is dat
eens te meer een aanwijzing dat het magische genezingsdiscours,
dat zo'n

134 PRUDENTTLS: Hymne
II. Hymnus in honorem passionis Laurentii Beatissimi rnartyris, in: Le
Llrre des Coaronnes (pemtrpbanol1 Liber). Texte etabli et traduit par M. Lavarenne (paris 2003) 32-49.
135 Au REl.ll'S
AUC;USTI:-ll!S: De stad van God (XXII, 8) 1146-1153.

Hand. 19,11-12
I.r ;\L\THEWS, T. F.: Tbe Clash
136
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overheersende
rol speelde in de middeleeuwse
heiligdornmen, voortkomt uit
het vroege christendom zelf.
Oat dus de relieken in de middeleeuwen
in heel Europa de focus van
genezing zoekende pelgrims werden, is geheel in overeenstemming
met het
vroegchristelijke
theologische
discours
van ziekte, genezing,
magie en
heiligheid. Dit discours viel echter na de tijd van de kerkvaders steeds verder
uiteen. In de theologie kreeg de genezing meer en meer een uitsluitend
spiritueel karakter. Toch is het concept genezing altijd een belangrijke rol
blijven spelen, vooral in verband met de sacramenten. Voor het feit dat dit
sacramentele genezingsdiscours
tot aan de vroegrnoderne
tijd de lichamelijk
genezing heeft ingesloten, is ook sinds enige tijd weer belangstelling bij
systematisch theologen en liturgiewetenschapperst-s.
Gerard Lukken wijst op
de prefatie bij het eucharistisch gebed die altijd de woorden 'om heil en
genezing te vinden' bevat'-". De geschiedenis van het genezingsdiscours
in
theologie
en Liturgie zal hier niet worden
behandeld.
Hier zal het
genezingsdiscours
van de pelgrimages verder object van onderzoek zijn.

rv.s

DE MIDDELEEUWEN

Vanaf het eind van de dertiende eeuw volgden door klimatologische
omstandigheden
de misoogsten in Europa elkaar van jaar tot jaar op, met als
gevolg hongersnoden
die de lichamelijke
weerstand
van de bevolking
ondermijnden en haar vatbaar rnaakte voor allerlei ziekten. Die ziekten namen,
als ze besmettelijk
waren, epidemische
vormen
aan en ontvolkten
hele
landstreken.
Ook wanneer er wei voldoende
calorieen beschikbaar
waren
ontbraken vaak essentiele voedingsbestanddelen
aan het dieet. Het gevolg was
dat vrijwel iedereen chronisch aan deficientieziekten
leed. En als men al de
oorzaak van de ziekte wist te achterhalen,
dan waren er geen middelen
beschikbaar om haar te genezen. Vaak werd de situatie aileen maar verergerd
door aderlatingen en andere medische behandelingeri'<'. Dergelijke medische
hulp was er overigens aileen voor de rijken, de armen moesten zich behelpen
met kruiden en toverspreuken 141. Voeg daarbij nog de grote risico's die, ook
wanneer aan de voedseltoestand
niets mankeerde, kleefden aan zwangerschap

138 PRETOT, P.: Sacrements and healing. A typology of me relationship between two dimensions
of salvation, in: Stadia Littlrgica 36/1 (2006) 34-59.
139 LL.:KKEN, G.: Rittle/en in orerrloed 332.
1-l11rINLJC\NE,
R. c.: Miracles and Pilgrims 59-63.
141 JORD.\N,
W. c.: Tbe Great Famine. Nortbem Europe in tbe EarlY Fourteenth Centllry (Princeton
1996).
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en bevalling (gevolgd door een grote kindersterfte),
en de vertwijfelde
zoektocht naar heil en heling van jong en oud, rijk en arm, wordt begrijpelijkl42.
De genezingswonderen
van de heiligen werden opgetekend
in speciale
mirakelboeken 143 die werden bijgehouden op de plaats waar de betreffende
relieken werden bewaard, maar ook in algemene collecties van hagiografieen
zoals de Legenda Aurea. De Octo Miraculorum Libri waarin Gregorius van Tours
(538-594) de wonderen van Martinus van Tours optekende gelden als het
vroegste voorbeeld van een wondercollectie, en deze verzameling stond model
voor vele latere mirakelboeken.
Omdat de meeste relieken in handen van
kloosterorden
waren, werd een selectie van de eerste optekeningen
van
wonderen vaak nog eens verzameld in een Latijns handschrift. Vanaf ca.1500
raakten het handschrift
en het Latijn op de achtergrond
en werden de
mirakelboeken meer en meer in de landstaal gedrukt. Meestal in een eenvoudige
uitvoering omdat de uitgevers een zo groot mogelijk publiek wilden bereiken 144.
Aan de hand van genezingswonderen
die in dergelijke verzamelingen
werden
vermeld raakten de heiligen gespecialiseerd in bepaalde ziekten en kwalen, of in
andere reddingsoperaties,
zoals in het bevrijden van gevangenen (St. Leonard
van Noblat).
Genezingen vorrnden de core bussiness van de heiligdommen
en al in de
vroege middeleeuwen
werd in de hagiografieen van heiligen de 'menselijke
geneeskunde'
afgedaan
als waardeloos,
geld-uit-de-zak-klopperij.
Ieder
mirakelboek bevat wel een variant op het verhaal van de bloedvloeiende vrouw
in Marcus 5: Ze had vee! ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei arisen, aan

Jvie ze haar bele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat btj had gehad,' integendee~
ze was aileen maar achteruitgegaanl45. Een andere klacht over dokters, die ook ten
tijde van de kerkvaders al frequent werd gehoord, was dat ze zoveel pijn
veroorzaken'<.
Ziekte kan aileen worden genezen door iemand die ook de
zonde kan vergeven, aldus de hagiografen. Genezingen waren anderzijds het
bewijs van ware heiligheid en dokters en heiligen bevonden zich dus (anders

142 HABERMAS, R: Wallfahrt «nd Aufrtlbr 45-75;
zie voor ziekte en genezing in de middeleeuwen:
SCHIPPERGES, H.: Die Kranken im Mit/ela/ler (Miinchen 1993 [1990]).
143 Daardoor
zijn deze mirakelboeken
een waardevolle historische bron bij het onderzoek naar de
aard, de frequentie
en de geografische
spreiding
van ziekten
in de middeleeuwen.
Zie:
SCHIPPERGE , H.: Die Kranken im Mittelalter 69-78.
144 SCHUH, B.: 'Von vi/en und mancberlay seltzamen Wunderzaicben': die AnalYse 1)OnMiraeelbicbern lind
Wallfahrtsquellen (= Halbgraue
Reihe zur Historischen
Fachinformatik,
Serie A: Historische
Quellenkunde
, Band 4) (St. Katharinen
1989) 17-22.
14.\ F1NUC.\NE, R. C.: Miracles and Pilgrims 64-66.
1-16 Een van de genezingswonderen
die Augustinus
vertelt, berreft in feite de redding van een
pijnlijke maar nier levensbedreigende
opera tie aan een fistel. AURELlLiS AUGLSllNUS: De stad van
God (XXII, 8) 1137-1142.
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dan in de eerste eeuwen) in de middeleeuwen in een concurrentiepositie.
blijkt al uit de geschriften van Gregorius van Tours:

Dat

Dehinc
diversis doloribus
artarus,
febre consumitur;
ablaraque
delectatione
comedendi arque bibendi, advenrus mortis solius praestolatur.
Igigrur dum se ita
fessum er sine spevitae decernit, testamentum
suum pem scribe, rnunitumque
subscriptionibus
ac sigillis, inquiri praecepti, forsitan aliquis reperiretur in civitate,
qui peritus in arte medicinae possr peritura succurrere. Sed cum hoc episcopo, qui
tunc praeerat, suggeritur, air: 'Quousque
vos, dilectissimi, casso fatigatis labore et
inter horninis requiritis medicinam, cum habeatur hie caelestis medic us, qui saepe
infirmorum
valitudines
sine herbarum
adrniniculo,
virrutis
propriae
depellat
effectu?' 'Et quis' inquiunt, 'est ille?' 'Andreas', ait, 'aposrulus Christi'l+',

Thomas Becket verscheen zelfs persoonlijk aan genezingzoekenden
in hun
slaap om hen de hulp van medici te ontraden: Nisi curam mediconor: quaesisses,
visum recepissesl48, raadde hij een blinde vrouw aan. En een man met een ernstige
verwonding
krijgt van Thomas te horen dat hij zijn geld beter aan een
pelgrimage uit kan geven: Hac compellente aegrztudine, quam incurristi, fibi sedet in
animo corpora/em medicinam quaerere. Facpotius
quod magis expedit tibi; arripe
peregrinationis iter, pecuniam qua medicorum opera conducenda est transsumens in
'IJiaticum~49.
Het Lateraans Concilie van 1215 bepaalde dat dokters een patient nier voor
de tweede keer mochten zien als er met eerst een priester bij was gehaald. Het
behoud van de ziel gaat voor het behoud van het lichaam, dus de genezers van
zielen (priesters) zijn belangrijker dan de genezers van het lichaam (dokters), en
het is deze laatsten uitdrukkelijk verboden een zieke iets voor te schrijven dar
zijn ziel zou kunnen schaden. Het betreffende artikel XXII heeft als titel: Quod
infirmi prius provident anima quam corpori. Her draagt arts en op am: ut Cttm 80S ad
infirmos vocari contigen!, ipsos ante omnia moneant & inducant, quod medicos aduocent
anzmarum. Het artikel eindigt met: Ceterum cum anima sit multo pretiosior corpore, sub
interminatione anatbematis probibemus, fie quis mediconon pro corporali salute aliquid
aegroto suadeat, quod in periculum animae cont/ertaturso.

14-

GRFGORJL:S \ ',\1' TOCRS: Liber

in Gloriam

BRCNO I<RUSCH (= J\lonumcnta
Germaniae
I, Pars II) (HannO\'Cf 1969 [1885]) (30) 57.

Martvrum,

Historica,

in: MiraclIla et Opera ,Vtinora, edidit

Scnptorum

Rerum

Merovingica.mm

Tomi

I~K Materials jor the His/0l)' of Tho!llans Becket, Archbishop of Canterbllry, (Canonized by Pope Alexander
III., A. D. 1173). Edited by J \~IES CR. \1(; I" RUIWRTSON, 1\1. A., Canon of Canterbury and JOSEPH
BRlGSTOCKE SHEPP.\RD (= Rerum Britannicarum
z\ledii Ae,i Scriptores,
or Chronicles and

Memorials of Great Britain and lreland during The Middle Ages 67) (New York 1964-1965)
1, Liber II (77) 240.
149 J'ylaterialsVol I, Liber V (5) 376-377.
150I\[\NSI, G. D.: Sa(7vnI!II conciliomm12, 1010.
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Dat betekent dat Iichaam en ziel nog steeds als een eenheid werden gezien.
Iichaam en ziel zijo zo nauw met elkaar verbonden
dat iedere ziekte eeo
psychosornatisch
geheel vormt. Daarbij is de ziekte van het Iichaam slechts het
topje van de ijsberg. Wie, zoals de arts, aileen de genezing van her Iichaam voor
ogen heeft, ziet het gevaarlijkste aspect van de ziekte over het hoofd: de ziekte
van de ziel. \'V'anneer de heilige geneest, kan men er zeker van zijn dat de ziekte
met wortel en tak is uitgeroeid en ook de ziel genezen iS151• Nietternin was
natuurlijk ieder rniddel dat genezing kon brengen welkom en patienten namen
ieder beschikbaar middel te baat, kerkelijk goedgekeurd of nietl52.
Ook in de middeleeuwen bestaat er nog een beeld van Christus als arts. De
heiligen werden eveneens 'arts' genoemd. Her feit dat men met slachtoffers van
een ongeluk en 'doodgeboren'
kinderen naar het dichtstbijzijnde
heiligdom
snelde, geeft aan dat een heiligdom bijna letterlijk beschouwd werd als een
ziekenhuis, En zoals in Epidaurus de pelgrims tijdens hun incubatio in het
heiligdom vaak droomden
dat Asklepios medische
handelingen
aan hen
verrichtte, zo ook droomden rniddeleeuwers dat een heilige optrad als arts153.
Thomas Becket opereerde zo iemand (zelf arts) met een leveraandoening:

[... J ait beatus Thomas, 'Extrahentes eum a lecto super archam extendite',
Obsequentis illis, jussit quod incisso ventre hepar extraheretur, et ablueretur. Dixit
et factum est. [... J Tunc ablutum hepar jubet sanctus in locum suum reponi, et
ventrum consui. [..J Evigiland autern [... J vestigia curationis invenit, cicatrices
incisionis et reliquas humoris quae curationem veram restabanrur'>'.
Pelgrims hadden een sterke hang naar tastbare geneesmiddelen
en materiele
heiligheid. Men wilde het liefst iets eten of drink en dat met de heilige relieken in
aanraking was geweest. Het was gebruikelijk dat de relieken in water of in wijn
werden gedompeld die dan als 'ablutiewater' aan de zieken te drinken werden
gegeven. Ampulleo gevuld met deze vloeistof werden gedragen als amulet.
Maar men at of dronk voor her overige alles wat beschikbaar
was en
beschouwd werd als drager van heilige krachtt=.

Lr Gon-, j. & N. TRL'ONG:
De ge.rchiedenis uan bet Iichaal1l if} de Middeteesaien (Amsterdam 2004)
108-123.
152 FIl'.TC.\NF., R. C.; Mirarles and Pilgrim.r 67.
153 idem 67-68
1'H Materials Vol. I, Liber ill (4) 262.
LiS SUfPTJO:-':,j.: Pilgrimage 81-83; S:--JOEK,G. J. C.. De eucharistic- en re/iekvmritlg 339-347.
151
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[... ] fuitque nonnullis remedium
aqua ilia, unde sepulchrum
ablutum est ante
paschal56.
[... ] et prostratus coram sanctis pignoribus, orationem fudit, repperitque
ibi duas
candelulas ex cera ac papiro formatas.
Quibus adsumptis,
ad domum exhibet,
inluminatisque eis, favillam papiricum aqua munda hausit, mox sanitatern recepit'>".

Het effect van placebo's was ook in de rniddelleeuwen
wordt vermeld bij de wonderen van Thomas Becket:

met onbekend,

zoals

Morbo laborabat acuto juvenis quidam usque ad mortem, et martyris aquam ab
assidentibus amicis anxius exigebat. Non habentibus illis cucurrit unus ad fontem, et
vas aqua repletum afferens, 'Ecce', inquit, 'aquam sancti quam postulas'. Credidit
aegrotus et bibit, et salubriter deceptus salutem statim est adeptus. Mox enirn, a
morbo relictus, reliquit lectum [... ]158.

Toen vanaf de twaalfde eeuw de verering van de eucharistie een plaats ging
innemen naast die van de reliekent>", werden ook eucharistische
wonderen
vermeld's'', Nuttiging van de hostie behoort tot de liturgische praktijk, wat het
gebruik als wonderdadig 'medicijn' in de hand werkte. Ook werd genezende
werking toegeschreven
aan het ablutiewater
waarmee de priester na de
communie zijn vingers had gewassen, vooral waneer de priester bekend stond
om zijn vroomheid'<'.
En men genas, na korte of langere tijd, en keerde huiswaarts, of men
overleed ter plekke. Een aantal 'genezen' zieken merkte op de terugweg of thuis
dat het tegenviel met de genezing. Slechts een enkele keer wordt daar in de
rnirakelboeken melding van gemaakt. Benedictus van Peters borough is een van
de weinigen die ook de terugval van door Thomas Becket genezen zieken
meldt. Een lijder aan fistels moet herhaaldelijk terugkomen:
Redivivo morbo
Iaborans corripitur; ad medicam priorem refugiens iterato curatur162 [ .•. J, en een
lepralijder die weer helemaal gezond Canterbury verla at, wordt eenmaal thuis
156 GREGORJUS
V"\NTOURS:De Virtutibus Sancti Martini Episcopi, in: Miracula et Opera Minora,
edidit BRUNOKRUSCH(= Monurnenra Germaniae Historica, Scriptorum Rerum Merovingicarum
Tomi T, Pars II) (Hannover 1969 [1885]) uberII (51) 176.
157 GREGORJUS
\',\N TOURS: De Virrutibus Sancti Martini, Liber III (50) 194.
158 Materials Vol. II, Miracula liber IV (cap. XLVII) 216; Het 'water van St.Thomas' was een van
de meest gewaardeerde medicijnen van de twaalfde eeuw. Dir bevatte het bioed van Thomas
Becket, dat na de moord was opgedweild van de vioer van de kathedraal, en in een
homepathische verdunning met water aan de zicken rer beschikking werd gesteld. Men nam het
oak in flesjes mee naar huis. Zie SL'MPTJON,].:Pilgrimage 83.
159 Zie oak: III.2
160 Oak door de kerkvaders worden al eucharistisch wonderen vermeld. Zie: IY.2
161 Zie voor eucharistische genezingswonderen:
SNOEK,C. J. C; De eucharistie- en reliekverering 321359.
162 Materials vol. II, Miracula liber II (cap. XLIX) 95.
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zieker dan ooit: [... J domumque reuersus (nescio quo oecu/to Deijttdicio) adeo /eprosus
apparuit, quod nemo unquam exstiterit eontagio leprae sordidiors». De conclusie is dan
meestal dat de dankbaarheid van de genezene tekort schoot. Uit de berichten
van concurrerende
heiligdommen blijkt echter dar een dergelijke terugval vrij
algemeen was164.
Het is waarschijnlijk onmogelijk werkelijk begrip te krijgen van wat de
middeleeuwer
beschouwde als een 'gene zing' en wat hij beschouwde als een
'wonder'. Het lijkt aannemelijk dat vee! van de wonderbaarlijke genezingen her
gevolg waren van een natuurlijke genezing, een tijdelijke verbetering in de
toestand of een verbetering van het psychische welbevindenl=.

IV.4 DE VROEGMODERNE

TIJD: KEVELAER

Nadat de pe!grimage in de zeventiende eeuw door de kerk onder controle
was geste!d en slechts in groepsverband
mocht plaatsvinden,
en in de
achttiende eeuw ten sterkste werd ontmoedigd,
raakte het genezingsdiscours
van de heiligdommen
wat op de achtergrond.
Men werd geacht met meer
individuee! naar een zelfgekozen heiligdom reizen, laat staan daar gedurende
langere tijd te verblijven. Dat wi! met zeggen dat er geen wonderbaarlijke
genezingen meer plaatsvonden,
of dat ze niet meer werden opgetekend. Ten
eerste groeide de discrepantie tussen yolk en clerus. De clerus probeerde we! de
hervormingen
van Trente door te voeren en de pe!grimage een spirituee!
karakter
te geven, maar dat lukte niet altijd. Bovendien
vormden
de
wonderbaarlijke
genezmgen
een
goed
propagandamidde!
tegen
het
protestantisme,
zeker in de katholieke enclaves in de protestantse
gebieden
zoals de Republiek. Over propaganda en strategie tegenover het protestantisme
was de katholieke clerus
het onderling overigens ook niet eens. In de
Republiek stonden reguliere en seculiere clerus vaak lijnrecht tegenover elkaar
wat betreft het geoorloofd zijn van bepaalde ritue!en. De seculieren waren over
het algemeen vee! meer geneigd zich aan de voorschriften
van Trente te
houden dan de regulieren. In de loop van de zeventiende eeuw ebde het
apologetische gebruik van genezingswonderen
langzaam weg166•
De kerkelijke hierarchic probeerde een aantal objectieve criteria vast te
leggen waarmee genezingswonderen
op echtheid konden worden beproefd.
Omdat de erkenning van een heiligdom en de daar plaats vindende wonderen
door Trente geheel in handen van de bisschoppen
was ge!egd, waren de
Materials vol. Il ,Miracula liber IV (cap. III) 183.
SCMPT10N,j.:
Pilgrimage 87.
105 FINUCANE, R. C. Miracles and Pilgrims 59-82.
166 W1NGENS, M.: Overdegrens.
163

164
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genezingsverslagen
nu vooral gericht op diocesane goedkeuring. Aileen een
'geapprobeerd'
(door de bisschop erkend) wonder mocht openbaar worden
gemaakt
in gedrukte
vorm,
op een schilderij
of in preken'v/.
Een
wonderbaarlijke
genezing moest 'subytelijck' zijn en bevestigd worden door
betrouwbare getuigen ill de woonplaats van de begunstigde. Het herstel moest
bovendien bestendig blijken. Van dat alles moest een gerechtelijke acte worden
opgesteld. De richtlijnen voor de voorlopige erkenning van een wonderbaarlijke
genezing in Kevelaert= bevatten de volgende vragen aan de genezene:
1 Hoe ende wanneer die krancheyt is van beginsel aengecomen, 2 hoelange die
geduert heeft, ende wat remedieo ondertusschen tot de gene singe gebruyckt syn. 3
Oft subitelijck genesen syn, oft allenxkens sander eenighe remedien daer meer toe
gebroyckt te hebben. 4 Hoe sy naer de genesinge hun zyn bevindende, op wat tyt
ende wat plaetse sy hun gene singe eerst syn ghewaer geworden 169.

Vervolgens benoemde de bisschop, als hij het verslag positief beoordeelde,
een commissie van geestelijken en tenminste een arts die de genezing verder
moest onderzoeken.
Om de eerste genezingen in Kevelaer te onderzoeken
werd in 1647 een zware commissie van 24 personen ingesteld. Er waren enkele
tientallen genezingen aangemeld, waarvan er slechts acht werden geapprobeerd.
Pas in de jaren twintig van de achttiende eeuw werden weer enkele Kevelaerse
wonderen geapprobeerd. In de bewaard gebleven mirakelboeken van Kevelaer
kan de veranderende
houding ten aanzien van genezingswonderen
worden
gevolgd. De bedevaartleiding van Kevelaer publiceerde in de zeventiende eeuw
176 wonderen in de rnirakelboeken, in de eerste helft van de achttiende eeuw
12, en in de tweede helft van de achttiende eeuw 2. Dat was mede het gevolg
van de pauselijke bul Doctrina de Seroorum Dei
beatificatione et beatorum
canonizjatione van Benedictus XIV, uitgevaardigd
in 1738. Verder speelden
problemen met de bewijsbaarheid
van het wonderbaarlijke
karakter van de
genezing, verminderd apologetisch belang, en een verdere accentverschuiving
in het pastoraat een rol.

Daaraan werd nier altijd streng de hand gehouden. Zie: idem 184
Kevelaer werd een bedevaartplaars in 1642 en is een mariaal heiligdom in de traditie van de
Contrareformatie. Her dicnde als bedevaarrplaars voor de katholieken uir de Republiek der
Verenigde Nederlanden en werd door zowel regulieren als seculieren beschouwd als een
belangrijke zuil onder de confessionele identireir van de katholieken in de Republiek. Her
cultusobjecr van Kevelaer is een kleine kopergravure met een afbeelding van Maria. Zie
WINC;ENS,M.: Oterde grens 169-174; DOHl\IS,P., W. DOHl\lS & V. SCHROEDER:Die Wallfahrt nacb
167

168

Keuelaer {JIIJI Gnadenbild del' 'Trostenn del' Betriibten '. Nacbueis lind Geschichte del' Prozessionen von den
Anfiingen bis z"r Gegenwart (Kevelaer 1992); SCHULTESn.\DE , R.: 350 Jabre Kmlaer-WallfahI1,

1642-1992 (Kevelaer 1992).
WINGENS,M.: Over de grens 182.
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Tot aan het begin van de achttiende eeuw werden in de opeenvolgende
wonderboeken voortdurend nieuwe wonderen gepubliceerd in een sumrniere
stijl die verraadt dat de vertellingen bedoeld waren voor een publiek dat het
bestaan van wonderen nog vanzelfsprekend vond. In een mirakelboekje uit
1729 wordt in He! IV. Capittel, Van den Manck gaende Lamme de genezing van
Hermanna van Deursen uit 's Hertogenbosch bericht:

[ ... J naer een neerstig onderzoek der Magistraet van's Hertogenbosch dat sy van de
voornoemde
Stadt geboortig was / en dat sy van eenen mallen Jongman gestooten
zynde / was neder gevallen ter aerden / ende had sig het been gebroken boven de
knye: waer over het selve been in 'teerste qualijck gecureert zynde / is daer naer niet
tegenstaende
alle-mogelijcke hulpe der Chirurgijnen / ontrent eenen voet hoogher
op ghetrocken als het ander [... J met eenen aen-wasch
van vleesch / soo groot als
een kints-hooft
/ dus in haere vijf jaerighe siekte nu wel dry Jaeren en een half
dagelycks van den Doctoor ende Chirurgijn besocht gheweest hebbende sander
baete / heeft sy haer eyndelijkck laeten brengen naer kevelaer op den avont van
O.L.v. Hemelvaert in hetJaer 1660 Alwaer s)' haer Gebedt gestort hebbende in de
k1eyne Capelle / is bevangen geworden met een on-uytsprekelycke
pyne / waer
door sy is ghevallen als in onmagt. Ende van de omstaende Pelgrims / die daer in
groot getal tegenwoordgh
waeren / op-ge-hevenzynde
/ heeft sich reenernael /
oock van het geswel genesen en hertstelt gevonden170
In deze tijd bevatten
de rnirakelboeken
vaak niet
aileen de
levensbeschrijving
en de wonderen
van de heilige, maar ook de
oorsprongslegende
van het heiligdom, liederen, litanieen, gebeden en morele
vermaningen en gedragsregels voor onderweg en in het heiligdom. In de
achttiende eeuw worden de beschrijvingen uitvoeriger en gedetailleerder, ook
de beschrijvingen
van de oudere wonderen.
Een beschrijving van her
ziekteproces en medische attestaties worden bijgevoegd. De nadruk komt te
liggen op genezingen van personen uit de maatschappelijk bovenlaag die eerst
langdurig door arts en zijn behandeld voor hun kwaal. Het accent van de
wonderverhalen
wordt dus verlegd naar de bewijsvoering,
en die is
gewaarborgd door het toezicht van de medici en de sociale status van de
zieke!". Het wordt nu weer normaal gevonden dar zieken verschillende
genezingsstrategieen volgen en eerst een dokter raadplegen. Het feit dat deze
professionals niet in staat waren gebleken de ziekte te genezen vermeerdert de

I'll Op-kofllste ende voortganck der Detotie; binnen bet Dorp uan Keuelaer; In bet Hertoghdofll Geldre. Mitsgaders een kort terbael van Gheapprobeerde Miraeelen: En uerdere ueldaden en uonderbeden gescbiet en vefl!,tInl
Door de ioorspraee uan de Alder heyligste Magel en de Maeder Godts Maria, T roosteresseder Bedruckte. Ae!!
rerscbeydesoorten uan Kranee, beboeftigbe, en bedmckte Menscben. Ghedruckt rer ordonantie van den seer
Eerw: Heer Superior van 'r Oratoric tot Kcvelaer. 1729. Men vint-se re koop tot Kevelaer, 24-25.
171 \XIINGENS, M. Over degrens 186-191.
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overtuigingskracht
van het wonder. In een mirakelboekje uit 1792 worden de
genezingen niet meer aan de hand van de genezen kwaal ingedeeld, maar op
chronologische volgorde. De genezing van Hermanna van Deursen wordt dan
vee! uitgebreider beschreven.
Her is eene historie byna ongelooflyk en ongehoord, die in 't jaer 1660 geschied is te
Kevelaer, in tegenwoordigheid van eene menigte menschen, en die van geestlyke en
werdlyke, ja selfs van andergesinde is verklaerd en bevestigd: te-weeten eene dogter,
genoemd Hermanna Van Deursen, oud omtrent 23 jaeren, geboren van Roomschcatholyke ouders binnen 's Hertogenbosch, op zekeren avond laet gestoten zynde
door eenen jonkman, is ter aerde gevailen, en heeft haer been gebroken boven de
knie. 'S daegs daerna wierd den Doctor en Chirurgijn geroepen om hetselve re
bevestigen; dog vermits her zoo dik geswoilen was, oordeelden zy dat het niet
gebroken was, maer aileen nit het lid: in welke meeninge zy een geheel jaer bleeven,
zonder de beenbreuk te konnen agterhaelen. Hierna heeft zy eenen vreemden
Chirurgijn doen overkornen: desen oordeelde, dar het gebroken was en ongeneeslyk;
gelijk ook eenen Chirurgijn van Amsterdam, en eenen nit's Gravenhage gedaen
hebben. Dese dogter heeft gelegen in her groot gasthuis binnen 's Hertogenbosch,
anderhalf jaer, en is dagelijks besogt geworden van eenen Doctor en Chirurgijn, die
haer drij jaeren en een half onder handen gehad hebben. Maer in 't voorgaende jaer,
haeren toevlugt genomen hebbende tot God en zijne gebenedijde Meeder, heeft zij
eenige verligting gekregen in haere pijne en smerte: het been was opgetrokken
orntrenr eenen voer hooger dan her ander; ook had her ten tijde van die vijf jaeren
omtrent dertig gaten geworpen; de pijp of den bot was uit het vleesch gegaen, door
her optrekken en krimpen der zenuwen, ten minste eenen Yinger lang; zijnde
hetselve geheel verstijfd. Op den avond van O. L. V. Hemelvaert, in 't jaer 1660, is
zij wederom geweest te Kevelaer; en doende haer gebed in de mirakeleuse kapelle,
kreeg zij zulke groote pijne, dar zij in aile haere krankheid nooit diergelijke gevoeld
had; haer dogt dat aile haere ledemaeten uit elkander getrokkerr wierden; hetwelk
ongetwijfeld door de kragt van den H. Geest geschiedde. Korts daerna wierd zij
door de omstaenders opgeheven van de aerde; bevindende dat haeren voet de aerde
raekte, zoodat zij konde gaen en staen: ook was aen de heupe eenen aenwasch van
vleesch, omtrent de groote van een kindshoofd, die op denselven tijd, terwijlen zij
daer gelegen had, ook t'eenemael verdwenen is. Zoodat men mag zegggen dat het
een groot wonderwerk van God geweest is, dat een been gebroken in twee stukken,
verstijfd en opgetrokken eenen voet hoog, herteld is, en den aenwasch verdwenen,
alles op eene half uure tijds. Dit heeft zij op haere zaligheid verklaard voor den
eerw. Pater M. Robijns, Superior van 't Oratorie te Kevelaer; Joannes Stalenus,
Landdeken van Gelder; Jonker G. Van der Sare, Hoogschepen van den lande van
Waes; Petrus Cleyninghs, Pastor van Wetten, en meer andere lofweerdige
persoonen. Hier staat te bemerken, dat den Doctor (van eene andere religie zijnde)
bekende dat het een groot mirakel Gods was, slaende zijne handen naer den heme!;
desgelijks den Chirurgijn, zeide dat zij ongeneesbaer was, en van geene menshcen
konde geholpen zijn, al waere zij geweest de dogter van de Keiser van Oostenrijk.
Dat dit alsoo zig heeft toegedragen, blijkt nit de brieven en acte, voor Notaris en
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geruigen gepasseerd. Eenen Pater van de Societeit Jesu, Missionarius Apostolicus,
als Biegtvader
der voors. dogter, heeft hetselve mirakel met zijne artestatie
bevestigd, Den Heer President van's
Hertogenboschheeft
de Schepenen
doen
vergoederen,
gelijk ook den Doctor en Chirurgijn, en meer andere persoonen der
stad, en heeft de dogter ontboden zoo-haest zij van Kevelaer teruggekomen
was,
om te examineeren
en haer Iighaem te visiteeren: zij hebben bevonden zoo als
gemeld is, dat alles wei was: zoodat hij vraegde, wie haer genesen had) Zy
antwoordde:
God heeft my genesen, door het voorbidden van Maria. Hierdoor als
verstoord zynde, zeide hy: Geeft de eer aan God, niet aen de San ten of Sanntinen;
en hy heeft haer alsoo weggesonden.
Door dese groote genade, soc openbaer en
500
oogenschynlyk,
zyn verscheide
persoonen
der andersgesinde
beweegt
geworden,
en
hebben
belydenis
gedaen
van
den
Roornsch-catholyken

Codsdienst!".
Dan voigt er nog een verklaring in het Latijn van de biechtvader.
Niet aile genezingen worden echter in 1792 zo uitgebreid beschreven als elie
van Hermanna van Deursen. Voor de latere genezingen zijn de bevestigingen
van de hoogwaareligheidsbekleders
bijgevoegd. Het laatste wonder in elit
boekje, de genezing van Peeter-Joseph
Linnartz (van blindheid) in 1788, is
helemaal in ambtelijke taal gesteld in negen afzonderlijke,
ondertekende
verklaringen. De eerste verklaring is van een Kryzer!Jken, openbaeren, gei}voren en
geapprobeerde Notaris elie een groot aantal getuigen heeft gehoord, de tweede van
een Seer.jurat., elie verklaart dat de notaris te goeder trouw is. Dan volgen een
aantal verklaringen van goed gedrag van Linnartz, en de bevestiging van het feit
dat hij inderdaad geruime tijd blind is geweest en dat meelische behandeling
geen effect heeft gehadl73.
De gezochte genezingsstrategie
lijkt ook te maken te hebben met de aard
van de ziekte. 'Lamheid/kreupelheid'
staat boven aan de lijst met genezen
ziekten in Kevelaer. In veel gevailen zal elit de deficientieziekte
rachitis zijn
geweest: door een tekort aan kalk en/of vitarnine D raakt de ontwikkeling van
het skelet verstoord met als gevolg ernstige misvormingen, met name aan de
benen. Deze afwijkingen kunnen zo ernstig zijn dat de patient zich niet
zelfstanelig kan voortbewegen.
Voor deze afwijking hadden de arts en in de
achttiende eeuw nog geen verklaring gevonden en zij werd als 'ongeneeslijk'
beschouwd. Dit was dus bij uitstek een ziekte waarvoor men een heiligdom
bezocht. Bij de keuze van de genezingsstrategie
lijkt echter ook nog steeds het

172 Beschryving uan Keuelaer met de opkol7lste en der Deuotze tot de Allerhryligste Maagd en Maeder Gods Maria
aldaer; onder den tite! van T roosteres der Bednoete. Mitsgaders eene verhandeling over de Bedeuaerden, met korte
Reisgebeden. Door C. H., Priester van 't Oratorie van den Heer Jesus. Te Roermond, Uit de
Drukkerye van A. C. Mackay en PiMinkenberg. 1792. Met Goedkeuringe. Men vind ze te koop
te Kevelaer, 49-52.
\'3 idem 96-101
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voorbeeld van de bijbelse genezingswonderen
mee te spelen. In de indeling
naar de aard van de ziekte in het rnirakelboekje uit 1729 is dat nog te zien, Het
eerste hoofdstuk wonderen handelt over Van de Blinde en Oogh-kranke; het
tweede Van de S tomme en Besetene; het derde Van de Manck gaende Lamme; het
vierde Van de l'\-ederige ende Bed leggende Lammen. Pas daarna komen de nietbijbelse wonderen, zoals T'an de Cebraeenen ofte Gesletene in het vijfde hoofdstuk.
Het eten van allerlei (oneetbare) zaken die met het 'he ilige , in aanraking
waren geweest, dat in de middeleeuwen zo geliefd was als sacraal geneesmiddel,
lijkt in de achttiende eeuw ruet meer voor te komen. Het rituele repertoire blijft
in Kevelaer beperkt tot 'ommegangen'
(op de killeen) om de genadekapel en
het aanraken van het prentje. Overnachtingen
in een van de kapellen, vooral in
de nachr voorafgaande aan een mariale hoogtijdag, lijken echter nog lang in trek
te zijn geweest, gezien het feit dat de bisschoppen in de achttiende eeuw nog
herhaaldelijk decreten deden uitgaan om deze gewoonte te verbieden!". Biecht
en cornmunie waren de aangewezen manier om in contact te treden met het
heilige, aldus de kerkelijke hierarchic.
De
Franse
Revolutie
betekende
een
gevoelige
slag voor
veel
bedevaartplaatsen.
Het samenstellen van mirakelboekjes was vanaf dar moment
afgelopen 175, totdat in Lourdes in een geheel nieuwe vorm van het genre werd
ontwikkeld.

IV.S DE NEGENTIENDE

EEUW: LOURDES

Op 11 februari 1858 zag Bernadette Soubirau (1844-1879), een veertienjarig
meisje uit een arm gezin in Lourdes, de verschijning van een 'mooie dame' in de
Grotte de Massabieille aan de oevers van de Gave de Pau. Dit was de eerste van
een reeks verschijningen - de laatste op 16 juli - die van Lourdes een van de
grootste
bedevaartplaatsen
ter wereld zou maken. Tijdens een van de
verschijningen
van Maria (zoals de 'dame' later werd geidentificeerd)
kreeg
Bernadette de opdracht een geneeskrachtige bran bloot te leggen, van het water
te drinken en zich ermee te wassen. Enkele dagen na de ontdekking van de
bron doopte een inwoonster
van Lourdes rwee tengevolge van een val
kromgetrokken
vingers in het water en werd onmiddellijk genezen176• Deze
M.: Over de grens 118-119.
'I '011 J}i/tfllmd man{hcrl~y seltzameJI U"lInderzflichen' 22.
1'(, H,IRRIS,
R.: Lourdes. De gescbiedenis ran cell religiells fenomeen (Amsterdam 1999) 95-96;
DONDELI:\GER,
p,: Die Visionen der Bernadette SOIl!JiroIlSIlI1d del' !Jeginl1der IPunderbetllll1gel1 in Lourdes
(Regensburg 2003) 47-48; L IL:RENTll', R,: Lourdes. Histoire Authentiqlle des .Apparations 5: la
q1lil1'1f'il1talljour IejOllr: detlxihJJt semaine, dll 26 pvritr au 4 mars (Paris etc. 1964) 76-79; LILRr,NTIN,
R" B, BILLf'.T & P. G ILI ..\ND: Prods de Lourdes, L'wq1lile ipiscopale Sill' Bernadettte, la source et les
gllcnJ'OI1s(=: Lourdes, Documents F\uthentiqucs V) (paris 1959) 168-169,
I'. \VINCI:NS,
1-5

SCHLH,

B.:
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genezing werd het eerste officieel erkende wonder van Lourdes 177. Andere
wonderbaarlijke genezingen volgden snel. Drinken en zich was sen met het
geneeskrachtige water werd het rituele paradigma van Lourdes'P.
Geneeskrachtig water was geen onbekend verschijnsel in de Pyreneeen:
kuuroorden
vormden in dit gebied al een belangrijke bedrijfstak in de
negentiende eeuw'?? en bronnen waren van oudsher opgenomen in het
Gallische christendom'w. Ook de burgermeester van Lourdes koesterde nog
even de hoop dar de bron van Bernadette van zijn gemeente een kuuroord zou
maken en zo voor welvaart zou zorgen. Maar eeo wateranalyse door professor
Filhol uit Toulouse wees uit dat het water geen bijzondere minerale
samenstelling had, echter zonder gevaar gedronken kon worden (wat op zich al
een kostbaar goed was)181.In Lourdes werden wel baden gebouwd, maar die
kregen, anders dan die in de kuuroorden, een religieuze connotatie. Nog in het
jaar van de verschijningen werden de eerste badcabines gebouwd. Op dit
moment
staat een gebouw met zeventien baden aan de pelgrims ter
beschikking. Jaarlijks maken nu nog ca. 400.000 pelgrims gebruik van de
gelegenheid een bad in het water van de bron te nemeo182.
De gezondheidstoestand
van grote delen van de bevolking liet ook in de
negentiende eeuw nog veel te wensen over. Tegen de meeste ziekteo waren
geen afdoende geneesmiddelen en wanneer ze er wel waren, stonden ze aileen
de rijken ter beschikking. Een groot deel van de bevolking leed aan
ondervoeding. Anesthesie was nog steeds niet beschikbaar en het belang van
hygiene was nog lang niet overa! doorgedrongen. Het nemen van een bad werd
beschouwd als een gevaar voor de gezondheid en baden in ijskoud water werd
aileen nuttig geacht als boetedoening. Dat een van de eerste genezingen in
Lourdes een zieke baby betrof die door de moeder in het ijskoude water werd
gedompeld en daarna niet stierf, zoals de omstanders verwachtten, maar genas,
was daarom
voor de bevolking
een onomstotelijk
bewijs voor
de
bovennatuurlijke kracht van het water183. Deze premoderne visie op het water
I.: Del' Mensch untcrueg) ifl Gott 478.
vonden in de geschiedenis van Lourdes vecl genezingen plaats tijdens de dagelijkse
sacrarnentsprocessie.
Zie: KsELJ\L-u'J, TI-!. A.: Miracles & Prophecies 49. Overigens lijkt ook in
Lourdes nog steeds sprake te zijn van overnachtingen in de kerk. Emile Zola schrijft in zijn
dagboek dat pelgrims overnachten in de Rozenkranskerk, waar de hele nacht rnissen worden
gehouden. Zie: ZOL\, E.: Mijn reis naar Lourdes. Dagboek (Schoorl 1991 [1958J) 18, 52, 67. Ook
voor de grot zit ten de hele nacht mensen, volgens Zola. idem 51. Dat laarste was ook anno 1998
nog her geval.
179 H.\RR]S, R.: Lourdes 301-302.
lSI) DONDELIKGER,P.: Die 'Visionen del' Bernadette Sosbiroia 174. Bij sommige pardons in Breragne is
her nog steeds de gewoome een processie naar de plaarselijkc bron te houden.
lSI idem 176
182JEHLE, I.: Del' l'V[CI7SC/; tltlterwegs ,{!I Gott 389.
IH.l I-i\RR1S,R.: Lourdes 308.
177JEHLE,

178 Daarnaast
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is in Lourdes tot ver in de rwintigste eeuw gehandhaafd. Het baden in het
koude waterl84 werd niet gezien als verkwikking en zuivering van het lichaam,
maar als een louterende penitentie. De meest elementaire regels van hygiene
werden daarom genegeerd, ook door pelgrims die deze in het dagelijks leven al
lang als vanzelfsprekend
beschouwden.
Tientallen zieken werden in hetzelfde
water gebaad. Bij buitenstaanders wekte het vuile water van de baden al aan het
eind van de negentiende eeuw afgrijzen OpI8S. Nu wordt het water in de baden
twee keer per dag ververst.
Het water kreeg dus een tweevoudige genezende werking: als koel en helder
drinkwater was het een aangenaam en verkwikkend geneesmiddel, als ijskoud
badwater stond het in de traditie van de boetedoening en de 'pijnlijke therapie'.
Al snel werd het geneeskrachtige
water in flessen verstuurd naar zieken die
dachten er baat bij te zuilen hebben, maar die zelf (fysiek of financieel) niet in
staat waren naar Lourdes te reizen. Ook deze gewoonte heeft zich tot dusver
voortgezet: het water van Lourdes vindt nog steeds over de hele wereld aftrek.
In 1875 vond de eerste genezing plaats waarbij het water geen rol speelt: de
genezing van het gebroken been van de Belg Pierre de Rudder werd een van de
meest beroemde
genezingswonderen
van Lourdes.
De Rudder liep een
gecompliceerde
beenbreuk op bij een ongeluk. Het been wilde niet genezen,
raakte chronisch ontstoken en was na vergeefse behandeling door drie dokters
opgegeven. Een van de arts en had een stuk bot verwijderd, waarna het gedeelte
onder de breuk er min of meer los bijhing. En 1875, huit ans apres l'accident, la

partie injerieure de la jambe ne tenait pas d la superieure et etait mobile en tous les sens,
schrijft dokter Boissariet=, een arts die een belangrijke rol speelde bij de
erkenning van de genezingswonderen
in Lourdes. Toen reisde De Rudder naar
Oostakker, waar een Lourdesgrot
was gebouwd, bad daar tot O.L.v. van
Lourdes en werd op slag genezen: les deux plaies etaient acatrisees; les os rompus
etaient subitement rqointsl87. Wanneer De Rudders arts de volgende dag het been
ziet zegt hij: En uoyan: un telprodigc, d'incredule qu'on etait, on se sent devenir crqyanf188.
Pierre de Rudder leefde daarna nog 23 jaar. Veertien maanden na zijn dood
werd zijn lichaam opgegraven en werden de benen verwijderd voor onderzoek.
De breukplaatsen waren nog goed te zien in de botten. De batten - en bronzen
replica'S ervan - werden in Lourdes tentoongesteld.
Het genezingswonder
van
De Rudder werd in 1909 na een uitvoerig onderzoek kerkelijk erkend'f".
Het water heeft een ternperaruur van ca. 14 graden
DONDELINGFR, P.: Die Visionen der Bernadette Soubirous 178-180; Emile Zola geeft een
gruwelijke beschrijving van het vuile water in de baden in zijn roman over Lourdes. Zie: ZOL.\,
E.: Lourdes (= De drie steden 1) (Amsterdam 1917).
18(, BOISs.~RIr.,P.G.: Lourdes.
Guirisons (paris 1911-1922) Premiere Serie, 36.
187 idem 41
188 idem 42
189 idem 36-46
184
185

us
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De genezingswonderen
in Lourdes vonden plaats in een tijd waarin de
maatschappelijke
verhoudingen
snel veranderden.
De samenleving was ill
beweging als gevolg van de Industriele Revolutie en de katholieke hierarchie
probeerde terrein te herwinnen na de slagen die de Franse Revolutie de ked:
had toegebracht. De medische wetenschap was bezig met een snelle opmars
door de ont:wikkeling van nieuwe inzichten en nieuwe behandeltechnieken.
Louis Pasteur (1822-1895) deed in deze tijd ontdekkingen die een grote impact
had den op de denkbeelden over ziekte en genezing. Vanaf 1865 exploreerde hij
de wereld van de microbiologie, ontdekte het bestaan van srafylokokken en
streptokokken
en hun aandeel in de veroorzaking
en de verspreiding
van
ziekten, ontwikkelde de techniek van pasteurisatie en sterilisatie om micro ben te
doden, benadrukte het belang van een hygienisch regime in ziekenhuizen en,
tenslotte, ijverde voor her belang van experimentele
bewijsvoering
in de
wetenschap. Zijn tijd- en landgenoot Jean-Martin Charcot (1825-1893) voerde
in het Parijse ziekenhuis Salpetriere nieuwe diagnostische en therapeutische
technieken in, waaronder hypnose. Hij ontwikkelde het concept 'hysterie', een
mentale ziekte met lichamelijke symptomen die vooral bij vrouwen leek voor te
komen. Als hoogleraar had Charcot grote invloed, o. a. op Sigmund Freud, en
zijn ideeen verspreidden zich vanuit Frankrijk over heel Europa. Anders dan de
vindingen van Pasteur hielden die van Charcot geen stand, maar hij wordt wel
beschouwd als een van de grondleggers van de moderne medische wetenschap.
In deze context van ontbrekende medische zorg voor de armen enerzijds en
groeiend wetenschappelijk inzicht in de oorzaak van ziekten bij de intellectuele
elite anderzijds, stelde mgr. Laurence, bisschop van Lourdes en Tarbes, een
eerste bisschoppelijke
onderzoekscommissie
in om de genezingswonderen
te
onderzoeken. De definitieve selectie werd gemaakt door de arts Vergez, en in
1862 werden de acht genezingen die door hem geloofwaardig waren bevonden
bisschoppelijk
erkendl?". Vergez legde bij zijn beoordelingen
maatstaven aan
die duidelijk al waren beinvloed door de veranderende
visie op ziekte en
gezondheid in zijn tijd: hij hield rekening met suggestie en het placebo-effect
(vooral bij vrouwen). De genezing van de reumatische
knieen van Marie
Pascaline Abbadie"'", die door de eerste selectie van de onderzoekscommissie
was gekomen, wordt door Vergez ondergebracht bij de faits douteux:
Cette mademoiselle parait avoir une imagination tres vive, dont l'exaltation a joue
probablement un role dans sa guerison. [... J l'influence du moral sur le physique;
mais cette influence est si exageree dans quelques constitutions qu'il a ete possible it
des medecins de produire des effets surprenants avec des agents insignifiants [... J

190 Op 18 januari 1862 werd de aurhenricireit
van de verschijningen officieel erkend door
bisschop Laurence.
191L.\l·RENTIN, R., B. BILLET & P. G.\LL.\ND: Proces de Lourdes (884) 229-230.
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De geleidelijke verbetering van kinderen met klachten die wijzen op rachitis
schrijft Vengez toe aan een natuurlijk verloop van het ziekteprocest'",
Na deze eerste groep erkenningen werden tot het begin van de twintigste
eeuw van officiele zijde geen activiteiten weer ondernomen.
In de Annales de
Notre-Dame de Lourdes werden in de eerste decennia van het heiligdom de
genezingen bekend gemaakt die in Lourdes of daarbuiten waren bewerkt door
Notre Dame de Lourdes, met of zonder hulp van her water. Het aantal genezingen
per jaar liep soms in de tientallen. Medische controle vond niet plaats en artsen
werden in de genezingsberichten
vaak op klassieke wijze afgeschilderd
als
onkundig, en daarnaast ook als stereotype vrijdenkerst?+,
Pas in 1878, toen de zieken definitief in her middelpunt kwamen te staan in
Lourdes
(no.r cber maladeJ), verschenen
er voor
het eerst
bij de
genezingsaanspraken
officiele, door artsen opgestelde, verklaringen waarin de
diagnose en de behandelingen
tot dusver waren opgenomen.
De zieken
brachten deze verklaringen zelf mee naar Lourdes. Her bevoegd gezag in
Lourdes (de paters van Garaison) legden in die tijd ook aan de Annales strengere
richtlijnen op ten aanzien van publicatie van een wonder: de verklaring van een
geestelijke en/of eeo arts was gewenst voor dat tot publica tie van eeo
genezingswooder
over werd gegaao. Her meest gewild bij de paters waren
wonderen die tot de bekering van ongelovigen en sceptici hadden geleid. Het
werd ook niet langer passend geacht het water zonder meer te gebruiken als
geneesmiddel: het vrome en devote leven van de miracules werd in de verslagen
sterk benadruktl'",
In 1883 werd het Bureau des Constatations Medicales opgericht, en daarmee
werden artseo structureel betrokken
bij het ooderzoek van de miracules en
verdroogen zij de priesters langzaam maar zeker uit de onderzoekscommissies.
Van 1891 tot 1914 werd her Bureau geleid door Gustave Boissarie, een arts met
een opleiding in de Parijse geoeeskunde.
Onder zijn bewind werd het Bureau
een diocesane instelling die de medische weteoschap (en talloze artsen, ook
verklaarde
tegenstanders
van Lourdes)
inzette
om de wonderbaarlijke
genezingen te bevestigen. Onder de pelgrims was de strengheid en scepsis van
Boissarie berucht, maar in werkelijkheid was hij de drijvende kracht achter de
popularisering
van Lourdes en achter de bisschoppelijke
erkenning van een
groep van 33 genezingen in de eerste t:wee decennia van de twiotigste eeuw.

192L \L'RI'STI0:,
19.1
194

195

L\L·RF~n\.,

R., B. BILl.roT & P. G \I.I..\]\;D: Prods de Lourdes (916) 360.
R., B. BIIJ.r::T & P. G.\J.l. '-"'[): Proch de Lonrdes (916) 359-36U.

H.\RRIS, R.: Lourdes 313.
idem 31-+-315
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Zieke pelgrims leverden hun dossiers in bij het Bureau wanneer zij in Lourdes
aankwamen. Zonder zo'n dossier, aan de hand waarvan dokter Boissarie en zijn
helpers konden vaststellen of er van een wonderbaarlijke
genezing sprake was,
kon geen aanspraak worden gemaakt op erkenning, ook niet officieus. AIle
erkende
genezingswonderen
betreffen
patienren
met
een
lange
ziektegeschiedenis waarbij de arts en, ondanks herhaalde pogingen, niet in staat
bleken verbetering in de situatie te brengen.
Het Bureau was waarschijnlijk een antwoord op de aanvailen van Charcot,
die net hoogleraar was geworden in Parijs en een antiklerikaal beleid voerde in
het ziekenhuis Salpetiere, Charcot en de zijnen namen een afwijzende houding
aan ten aanzien van de genezingswonderen
in Lourdes en schreven die toe aan
het effect van suggestie op hysterici, een verschijnsel dat in Salpetriere werd
onderzocht.
Van andere zijde werd vooral de slechte hygiene in Lourdes
gelaakt. Vooral door het werk van Pasteur kwarn er meer belangstelling voor
aspecten van volksgezondheid.
Lourdes werd gezien als la Mecque pour le cboiira
en de treinen die de zieken vervoerden als een broeinest van tuberculose. Er
werd gepleit voor sluiting van het heiligdom en men adviseerde om het plat te
branden om de besmettingshaard
te vernietigen':".
Boissarie was ook een van de belangrijkste tegenspelers van Emile Zola.
Zola (1840-1902) had al in 1872 in zeer negatieve termen over het 'spektakel' in
Lourdes geschreven, maar toen hij er in 1891 toevallig een dag verbleef, raakte
hij gefascineerd. In augustus 1892 bezocht hij Lourdes tegelijk met de Franse
Peierinage National, die in 1873 voor het eerst werd gehouden (Lourdes was
vanaf 1866 met de trein bereikbaar). Naast betalende pelgrims kende deze
treinbedevaart een aparte groep zieken die reisden in de Train Blanc. Dit waren
de ailerarmsten voor wie door anderen werd betaald. De Train Blanc was
berucht om het gruwelijke schouwspel dat deze groep zieke pelgrims bood en
de beroerde omstandigheden
waaronder ze werden vervoerd. Her dagboek dat
Zola van dit bezoek bijhield laat een oprechte belangstelling zien. Omdat Zola
een
beroemd
auteur
was,
werd
hij
ontvangen
door
aile
hoogwaardigheidsbekleders
in Lourdes, onder wie Boissarie, en kreeg hij
toegang tot aile lokaliteiten, tot en met de baden. In de roman Lourdes, die in
1893 verscheen, toont Zola een groot inlevingsvermogen
in de geestestoestand
van de wanhopige zieken, maar hij laat ook kritiek horen op de onhygienische
toestanden in de baden, het gebrek aan medische voorzieningen
en medische
verzorging van de zieke pelgrims, de massahysterie en de twijfelachtige staat
van de genezingswonderen
door gebrek aan controle vooraf. Door zijn roman

1%
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werd Zola de verpersoonlijking
van het antiklerikalisme en scepticisme dat de
gelovigen zo verafschuwden 197.
Boissarie vocht terug en organiseerde in 1894 een conferentie in Parijs waar
hij een aantal miraculis in levende lijve toonde. Tegenover Zola, die zich met zijn
roman
presenteerde
als een ontmaskeraar
van klerikaal
bedrog
van
goedgelovige zieken, stelde Boisserie zich op als een verdediger van de zwakken
tegen intellectuele tirannie,
Op dezelfde manier trok Boissarie ten strijde tegen Charcot. am Charcots
ongelijk te bewijzen voerde hij genezingen van duidelijk zichtbare lichamelijke
ziekten aan, zoals gezwellen en zweren. Dat kon toch niet het gevoig van
suggestie zijn. In zijn antwoord,
een artikel met de titel La foi qui guerit,
beargumenteerde
Charcot dat dat wel degelijk kon. Charcot gebruikt hiervoor
het Engelse woord faith-healing. In dit laatste artikel voor zijn dood slaat Charcot
een verzoenende toon aan:
II est beaucoup plus simple de cons tater que la therapeutique
miraculeuse et la
science ont subi une evolution
parallele. La faith-healing religieuse et laique ne
pouvant etre dedoublee, c'est la merne operation cerebrale produisanr des effets
identiques. La science qui evolue n'a pas la pretention de tout expliquer ; elle nierait
ainsi sa pro pre evolution. Elle donne son interpretation
rationnelle au fur et it
mesure de ses decouvertes, et voila toutl98!

De tegenargumenten
werden in even wetenschappelijke
en redelijke termen
gegoten. Boissarie heeft over 65 genezingen gepubliceerd in de drie delen van
zijn Lourdes, lesguerisons. Deze genezingen worden gepresenteerd op een marrier
die doet denken aan die waarop de latere genezingen in Kevelaer werden
gepubliceerd, maar dan nog veel uitgebreider: met een beschrijving van de
anamnese,
de reis, de activiteiten
van de miracules in Lourdes,
talrijke
getuigenverklaringen
van personen uit Lourdes en uit de woonplaats van de
patient, doktersverklaringen,
discussies die zijn gevoerd door een team van
arts en, enzovoort. De genezing van Madame Rouchel uit Metz, die leed aan een
tuberculeuze
infectie die de rechterkant
van haar gezicht had weggevreten,
neernt 14 dichtbedrukte pagina's in beslag. Er werd zelfs een medisch congres
gewijd aan deze genezing, dat plaats vond in de woonplaats van Madame

197 Op aandringen van mensen uir zijn omgeving plubliceerde joris-Karl
Huysrnans, die een
vrome katholiek (geworden) was, in 1906 eveneens een boek over Lourdes: Les Foules de Lourdes.
Oak dat boek, dar een tegengeluid bij de roman van Zola had moeten zijn, is geenszins een
lofzang op Lourdes geworden. Huysrnans voelr een grate weerzin tegen de allesoverheersende
lelijkheid in Lourdes. Hij is echter wei bereid, anders dan Zola, de bovennatuurlijkheid van de
genezingen te accepteren.
198 http://\vww.abreacuons.asso.
frl psych analyse-paris. com I article96.html
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Rouchel. Boissarie nam daaraan deel. In zijn verslag refereert Boissarie ook aan
het artikel van Charcot:
Charcot DOUS Ie dit expressernent;
en nous racontant l'histoire de la demoiselle
Coirin, guerie par suggestion
d'une plaie du sein, il nous fait observer que la
cicatrisation ne fut complete que quelques jours apres; 'car, dit-il, une cicatrisation
demande toujours du temps pour s'effecruer. Ce ne fut que dix-huit jours plus tard
que la peau de l'organe etait devenue lisse, indemne de route ulceration'. Il ajoute :
'Dans les guerisons qualifiees de soudaines, les lois physiques demandent
toujours
un temps suffisant pour la cicatrisation des plaies. [... J On n'a jamais observe la
reconstitution
instantanee
des tissus detruits',
Dans la guerison
de Madame
Rouchel, deux plaies anciennes se sont ferrnees, sans aucun traitement, dans l'espace
d'un quart d'heure ou d'une demi-heure, ce qui revient au rnerne. Vingt temoins
l'ont cons tate, l'hopital, au Bureau des medecins de Lourdes; enfin Ie rnedecin de
la malade, dans un rapport entierernenr ecrit de sa main, a cons tate la guerison entre
ses deux examens. [... ] Cette instantaneire dans la reparation des plaies n'est pas un
fait d'ordre medical'?".

a

Deze strijd om de ontologische
status van de genezingswonderen
yond
plaats over de hoofden van de zieken en de pelgrims: Boissarie gedroeg zich
tegenover zijn miraculis op dezelfde manier als Charcot tegenover zijn patienten:
ze werden geevalueerd en geexposeerd zoals het de heren het beste uitkwam.
Overigens
was ook de manier
waarop
Bernadette
werd getest
op
geloofwaardigheid
al sterk beinvloed door het type medische wetenschap
waarmee Charcot naam zou maken-w.
Op de achtergrond van deze strijd speelden (kerk)politieke interesses een
belangrijke rol-?'. In 1905 voerde de republikeinse regering een scheiding tussen
staat en kerk door, met als gevolg dat het grondbezit van de heiligdommen in
1910 werd overgeheveld
naar het stadsbestuur
van Lourdes. Antiklerikale
sentimenten laaiden hoog op en zowel de Franse katholieke hierarchic als de
paus in Rome verkeerden in een situatie van snel teruglopende
invloed en
macht. Van beide zijden bestond er een interesse om de genezingen in Lourdes
te duiden als een manifestatie
van Gods macht en het mandaat van de
katholieke kerk. Lourdes et Rome s'unissent dans une affirmation solenelle de ce glorieux
privilege, schrijft dokter Boissarie'w,
Lourdes
kon rekenen
op pauselijke
ondersteuning.
De Hospitalites
(vrijwilligersorganisaties
die de zieke pelgrims
verzorgen
en begeleiden)
boden onderdak
aan de Action
Francoise, een
monarchistische
en antisemitische
beweging. En ook nadat deze beweging
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Borss.\RlE,P.G.: Lourdes. Les Guirisons Troisierne Serie, 57.
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voor een analyse: KsELM.\N, TH. A.: Miracles & Propbeaes.
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verboden
was, bleven de Hospitalitis nog lang broeinesten
van rechtsnationalistische sentimenten. Een populair lied onder de pelgrims droeg als titel
La France Ii Notre Dame de Lourdes203• In 1941 bezocht Petain Lourdes, en de
bedevaartplaats
werd het symbool voor de samenwerking
russen de rechtse
Vichy-regering en de katholieke kerk204.
De genezingen in Lourdes vervulden zo een rol in verschillende conflicten
in de Franse (en Europese) samenleving: die russen wetenschap en religie, die
russen republikeins en monarchistisch,
en die tussen klerikaal en antiklerikaal.
De genezingen waren niet alleen de vervulling van de laatste hoop van
doodzieke pe!grims, maar ook de inzet van een nationale en kerkelijke
machtsstrijd op verschillende fronten-v'.
Tussen 1913 en 1946 vonden geen erkenningen plaats. Na 1946 werden met
enige regelmaat wonderen erkend. Na 1950 werden de erkenningen
weer
schaarser. Tot voor kart dateerde de laatste bisschoppelijke erkenning van een
wonderbaarlijke genezing (genezing van multiple sclerose in 1987) uit 1998206.
Maar op 9 november 2005 erkende de bisschop van Salerno (Italic) de genezing
van de 93-jarige Anna Santaniello. Zij werd in 1952 (sic!) genezen van een
hartkwaal, astma en reuma. Her erkennen van een genezingswonder
is nu een
zeer langdurige procedure waarbij een internationale
comrnissie van erkende
medisch specialisten wordt ingeschakeld207.
Die langdurigheid is gedeeltelijk het
gevolg van het feit dat men er zeker van wil zijn dat de ziekte niet terugkeert.
Als leidraad geldt bij deze procedure nog steeds een aangepaste versie van de
richtlijnen
die Benedictus
XIV aan her begin van de achttiende
eeuw
uitvaardigde. Genezing van psychische klachten komt niet in aanmerking voor
regis tratie208.
Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de verschijningen kreeg
de Franse theoloog en marioloog Rene Laurentin van de bisschop van Tarbes
de opdracht aile documenten over de verschijningen en de genezingen tot dan
toe te redigeren, met als doel een wetenschappelijke
uitgave. Het werk van
Laurentin is uitgegeven in twee series: Lourdes. Documents Authentiques (LDA), en
Lourdes. Histoire Authentique (LHA). Net als eerdere pogingen tot een integraal
overzicht van Henri Lasserre (1828-1900) en Leonard eros (1831-1913)209 is
Miracles i;~Propbeaes 134.
R.: Lourdes 377.
KsEI.J\l.\N, TH. A.: Miracles & Prophecies 118-121.
Voor een chronologisch ovcrzicht van aile erkcnde genezingen: JEHLE, I.: Der Mensch IIntenlJegs
Cotl 478-480 of http://\!'·ww.loutdes-france.org/upload/pdf/
en~erison.pdf.

2m I(SEJ.Ol \, , TH. A.:
204
205
2116
~I
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~\RRIS,

htip: / I www.lourdes-france.org/ index.php-goto jcenrre> ru&contexte= fr&id=354&id_rubri'lue= 353

Der Mensrb IIntenvegJ ~I Cott 474-475.
Lasscrre (cen journalist, in Lourdes genezen van een oogkwaal) schreef een uirersr rornantisch
boek over Bernaderre en de verschijningen, waarvan de eerste druk verscheen in 1869. De rweede
druk (1870) heeft de vormgeving van een sprookjesboek, met lithografieen op iedere pagina, 6
20R
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ook deze uitgave omstreden-!''. Een wetenschappelijke
dissertatie van een van
de paters van Garaison, Xavier Recroix, werd in 1959 op het laatste moment
door de auteur teruggetrokken om een conflict met de bisschop van Tarbes en
de orde te vermijden. Dit onuitgegeven werk, waarin de verschijningen belicht
worden
als niet-bovennaruurlijk
maar weI theologisch
relevant,
is een
inspiratiebron geworden voor de jongste genera tie Lourdesonderzoekers,
zoals
Thomas Kselman, Ruth Harris en Patrick Dondelinger.

IY.6 PELGRlMAGE

EN GENEZING

IN DE TWINTIGSTE

EEUW

De christelijk traditie van pelgrimage en genezing lijkt in de tweede helft van
de twintigste eeuw definitief aan haar einde te zijn gekomen. Nog steeds
worden de straten en ziekenhuizen van Lourdes in de zomer bevolkt door
(soms zeer ernstig) zieken. Zij maken ook nog veelvuldig gebruik van de baden.
Hen wordt echter van kerkelijk zijde geen lichamelijke genezing meer in het
vooruitzicht
gesteld. Zieken moe ten hun verlangen naar genezing in een
spiritueel kader plaatsen en geen 'irreele' wensen ten aanzien van lichamelijke
genezing koesteren. Wel wordt de marginaliteit van hun bestaan als zieke of
gehandicapte voor de tijd van hun verblijf in Lourdes opgeheven: het !even in
Lourdes draait om de zieken, de gezonden moeten zich aanpassen. Deze
situatie van een 'omgekeerde wereld' is zowel voor de zieke als voor de gezonde
pelgrims vaak een indrukwekkende
ervaring. Uit de mond van mens en die
gevoelig zijn voor de bekoring van de 'utopische' maatschappij in Lourdes
kunnen regelmatig uitdrukkingen als 'verslaving' (aan Lourdes) en 'kater' (na
thuiskomst) opgetekend worden-' '. Vooral binnen de groep van zieken en hun
verzorgers in de ziekenhuizen is de atmosfeer van normative c0JJ11JJunitas212 soms
een belangrijker motief om naar Lourdes te gaan dan verering van Maria of de
wens een pelgrimage
te maken. Onder
andere om die reden 15 de
vertegenwoorcliging
van protestanten
en buitenkerkelijken
- vooral in de

chrornolirhografieen, een met gaud besrcmpelde leren band eo gaud op snee. Dit boek was een
absolute bestseller. Tegen dit geromantiseerde beeld van Lassere wilde de jezuiet Cros eeo protest
laten horeo eo een meer wetenschappelijk veranrwoorde publicatie uitbrengeo. Hij sruittc daarbij
op grate maeilijkheden. Uiteindelijk is slechts een gedeelte van zijn werk oa zijo dood
gepubliceerd.
Zie voor de strijd am de verslaglegging van de verschijniogeo eo de eersre
geoeziogen: H,'\RRJS, R.: Lourdes 190-222.
21il Oberall dort, wo die A1uttergottes erscbien, erscbien 1/1111 pliitzlicb aucb Rene Laurentin und rersuchte, ibr ein
uJissenscbqftlicbes Ecbtbeitszeugnis ZU erstellen [... J. DONOELINGER,
P.: Die 'Visionen der Bernadette
Sosbiro«: 18; zie oak: ZIMD,\RS-S\X',\RTZ,
S. L.: Eflcollfltuittg l',,[ary 43.
211 POST, P.,j. PIEPER & M. V \i" UOEN: Tbe Modem Pilgrim. Multidisciplinary Explorations of Christian
Pilgrimage (= Lirurgia Condeoda 8) (Tilburg etc. 1998) 162- J 69.
212 Zie: 1.3.6.
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(para)medische
groep rond de zieken - onder de
ederlanders in Lourdes
relatief groot. Men zou kunnen zeggen dar het discours van de 'genezing van
her individu', dat aan de oorsprong van Lourdes als bedevaartplaats ligt, eo dat
zich tot aan het Tweede Vaticaans Concilie heeft kunnen handhaven,
is
veranderd in een discours van de 'genezing van de samenleving'. Wanneer
echter de pelgrims expliciet wordt gevraagd naar hun motieven, speelt genezing
van lichamelijke ziekten nog steeds een niet onaanzienlijke
rol, hoewel de
jongere pelgrims daar minder mee bezig lijken te zijn dan de oudere-'>. De
fysieke gezondheid van de pelgrims wordt niet meetbaar beter door een reis
naar Lourdes, hun geestelijke gezondheid
echter gaat wel vooruit. Een
onderzoek naar het welbevinden van Nederlandse
pelgrims na een reis oaar
Lourdes wijst uit:
In summary, no positive effects (far sooner negative ones) are found for the
physical well-being, but they are found for the psychological well-being. Especially
for the reduction of feelings of anxiety. Here a pilgrimage works berter than a
holiday-":'.

In Lourdes is het genezingsdiscours,
ook al is het verschoven, nog steeds
actueel: de prediking draait om (spirituele en/of sociale) genezing, veer pelgrims
komen nog steeds met de intentie genezing te zoeken, en de zieken zijn alom
zichtbaar aanwezig. In Kevelaer is dat veel minder het geval. Hoewel in de
intentieboeken
al het leed dat zich kan voordoen in een mensenleven, dus ook
heel veel ziekte, langskomt, speelt het genezingsdiscours
in prediking en ritueel
geen rol. In het straatbeeld zijn ook niet meer (zichtbaar) zieken te zien dan in
een gemiddelde winkelstraat op zaterdagmiddag.
De katholieke kerk lijkt na het Tweede Vaticaans Concilie verlegen te zijn
geworden
met
lichamelijke
genezingen
in
heiligdommen
en
een
ontmoedigingsbeleid
te voeren. Pelgrimages worden mondjesmaat,
met de
juiste allegorische interpretatie, nog als pastoraal bruikbaar beschouwd-'>, maar
wonderbaarlijke
genezingen zijn door de hierarchic zo veel mogelijk uit het
post-Vaticaanse rooms-katholieke
wereldbeeld verwijderd. Wat (wederom) niet
wil zeggen dat ze ook verdwenen zijn. Aanmeldingen voor erkenning van een
wonderbaarlijke genezing komen nog steeds binnen bij her medisch bureau in
Lourdes-!».

Her idee dar een reis naar Lourdes op de een of andere rnanicr heilzaarn is, is kennelijk nag
steeds gemeengoed: ziektckostcnverzckeringcn zijn onder bepaalde omstandighedcn nag steeds
bereid bij re dragen in de kostcn van ccn pelgrimage naar Lourdes.
214 POST, P.,J. PJEPI-.R
& M. V \N UDFN: The Modem Pilgrim 188.
215 Zie: Directorium OI!o·,'olkJ/'I"Oombeid186-193.
216 In 2005 waren dar cr nog 40, aldus her Ncderlandse tijdschrift Lourdes in juli 2006.
211
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De genezingstraditie zoals die door de eeuwen verb on den is geweest aan de
christelijke heiligdommen, heeft zich in de tweede helft van de t:wintigste eeuw,
net als de pelgrimage, in verschillende vertakkingen voorgezet. De enige
christelijke traditie in de westerse wereld waarin de wonderbaarlijke genezing
zich tot op de huidige dag heeft kunnen handhaven als een onderdeel van het
officiele geloofsgoed, is die van de evangelicale groeperingen waarin faith healing
een regulier onderdeel van de erediensr is2l7. Deze traditie kent vele
rondreizende healers die in tenten en stadions gebedsgenezingen verrichten. Ook
de televisie is een veel gebruikt medium bij de activiteiten van deze genezers.
Heftige en emotionele geloofsuitingen zijn een onlosmakelijk onderdeel van de
genezingsprocedure.
Een hieraan verwante vorm van faith healing, die door sommigen wordt
ondergebracht
bij nieuwe vormen van pelgrimage218, is het type dat in
Nederland door het 'genezend medium' Jomanda bekend is geworden. Zij
organiseert bijeenkomsten waarbij 'spirituele wezens' genezende handelingen
verrichten aan de deelnemers, een wijze van genezing die in vele aspecten doet
denken aan de genezingen van Epidauros tot en met Lourdes-!". Mensen gaan
'onder narcose' en er worden 'spirituele opera ties' op hen uitgevoerd. Enkele
teksten van de website:
Tijdens de bijeenkomst kunnen mensen onder narcose gaan. (Bijv. bij een spirituele
operatie). Wat er ook gebeurt; raak deze mensen nooit aan! Zodra een mensenhand
gaat 'helpen' krijgt de persoon in kwestie vreselijke pijn. Een narcose kan rustig zijn
maar ook heel heftig. Het is herkenbaar aan de staarogen. Nooit bang zijn! De
persoon die het ondergaat voelt zelf weI waarom het op die, rnisschien, voor u
vreemde manier moet gebeuren. Luister nooit naar de adviezen van somrnige
mensen die zeggen te weten wat u mankeert. Aileen Jomanda weet war er op dat
moment aan de hand iS220.[ ... J Tijdens de bijeenkomsten
vinden er talloze
zogeheten "spirituele opera ties" plaats-?'. Die kunnen gebeuren zonder dat u er iets
van merkt. Op uw stoel of het bed op het podium. Kijk in ieder geval na afloop
217 Zie o. a.: G.IL.\NTER, M.: Clilts. Faith, Healing and Coercion (New York etc. 1989); PATTISON,E.
M.: Ideological support for the marginal middle class: faith healing and glossolalia, in: I. 1.
Z,\RETSKY& M. P. LEONE (eds.): Religiolls Movements in Contemporary America (princeton 1974) 418455.
21~ ].\NSSEN, J.: Stenen voor brood. Krirische bemerkingen
bij Jomanda's healing service, in:
Streien 65/2 (1998) 139-151.
219 Jomanda verbindt zelf haar werk met Lourdes, o.a. door beelden van Maria en Bernadette 111
de veilinghal waarin zij enkele jaren prakcijk meld. Zie: IERSEL,J.VAN:Jomanda: Knas o/Munt? Een
antropologiscbeverkenning van de omstandigbeden u/aarbmnen de hande/ingen van de bezoekers aan de 'special
bealing'-bijeenkomsten plaatsumden en de betekenis die aan deze bandelingen uordt toegekend (Amsterdam
1995) 40.
220 http://w\vw.jomanda.nl/overjomanda/Narcose.html
221 Deze spirirucle operaties worden uitgevoerd door overleden chirurgen, aldus Jomanda. Zie:
Volkskrant Maga,?!ne, 4 september 2004, 12-13.
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thuis uw lichaam na
2-3 dagen zichrbaar.
nadere analyse. Hij
kunnen zijn. Voor

ap de aanwezigheid van littekens. Die littekens blijven meestal
Tijd genaeg am naar uw (huis)arts/specialisr
te gaan voor een
of zij kan dan vaststellen wat er op die plaats gebeurd zou
u wardr het duidelijk als u geen last meer heeft van her

probleern-".
Uit een 'mirakelboek' van Jomanda:
Aanvankelijk schuchter en door een enkeling - maar later massaal - wardt er aan
Jamanda's aproep gehaor gegeven. De een na de ander meldt zich met zichtbare
kwaaltjes die verdwenen zijn: spataderen, littekens, rnoedervlekken-P.
[.,.J

Oak andere aspecten van dit 'heiligdom' do en aan pelgrimages denken:
Bij de kraampjes is het nag een drukte van belang. Men kan er kettinkjes,
medaillans en f1essen ingestraald bronwater
kopen. De vaarwerpen
hebben
evenveel kracht als de gratis visitekaartjes, maar de vraag is groat. Oak de
videaband en cassette/CD hebben een genezende werking224.

Deze genezingspraktijken
hebben de eeuwen doorstaan
en voorzien
kennelijk nag steeds in een behoefte. Er is echter oak een belangrijk verschil
met soortgelijke praktijken in vroeger eeuwen: sinds het eind van de
negentiende eeuw heeft de medische wetenschap
in toenemende
mate
alternatieven voor dir soort genezingspraktijken.
Waar vroeger het 'baat het
niet, schaadt het niet' principe gold, kunnen dergelijke praktijken in de
eeoentwintigste eeuw patienten afhouden van reguliere medische zorg die eeo
betere prognose biedt.
Maar het zijn niet aileen de aloude, in heiligdommen al eeuweo bekende
vormeo van genezing die in de 'nieuwe heiligdommen' plaatsvindeo. Ook in de
literatuur waarin mod erne vormeo van pelgrimage wordeo besprokeo is
veelvuldig sprake van geoezing. Dao wordt meestal niet de klassieke
'wooderbaarlijke' geoezing bedoeld, maar ook niet geoeziog vaouit eeo strikt
medisch perspectief. Veel moderne 'alternatieve' geoeeswijzen basereo zich op
(werkelijke
of
vermeeode)
oude
keoois
over
kruiden,
kristal1eo,
aardmagoetisme, enzovoort. Daarbij is sprake van geoeeskuodige 'techoieken'
en oiet van het inroepen van hogere wezens. Maar ook spiriruele geoezing,
zoals die in de prediking in katholieke bedevaartplaatseo
wordt benadrukt,
wordt verboodeo met moderne pelgrimages. Ook hier oiet io de termeo van de

= http://,,·,,'w.jomanda.nJ/
m

WETERI:-JG, W.

J. V \:\

o\'erjomanda/Spirimelco'o20operatie.htmt
Dr, & J. ONDER\\' \TER: [amanda. Genezend medium (Naarden 1994) 85.

dem 87
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hulp van spirituele wezens, maar in de termen van populair-wetenschappelijke
psychologische literatuur.
In haar beschrijving
van de activiteiten
die worden
ontplooid
in
Glastonbury,
een middeleeuws christelijk heiligdom dat nu naast christelijke
pelgrims (anglicaans en katholiek) vooral oak aanhangers van diverse new age
groeperingen aanrrekr, spreekt Marion Bowman over de spiritual service industry
ter plekke: Glastonbury is all about people who can helping people JJ)hocan '1225. Ze
schrijft verder:
Healing has been a major focus of traditional Christian pilgrimage centers and
in Glastonbury there is probably a greater emphasis on it now than at any time in
the past. There are estimated to be around one hundred healers in and around
Glastonbury, offering a huge range of therapeutic techniques, inclucLng
hydromassage, psychic healing, aromatherapy, kinesiology, colonic irrigation, energy
balancing, electro crystal healing, rebirthing, radiance treatments, past life clearing,
body harmony, shamanism, aura healing/cleansing, reflexology, gem remedy
diagnosis and shiatsu massage. [... J In some ways, there is considerable continuity
in what is on offer to the pilgrim to Glastonbury. The important relic in medieval
Glastonbury 'inspired faith, cured the sick, and gave guidance to the spiritually
afflicted [.. .J'. Today the Shambala Healing Centre offers 'personal counselling and
help for those who are chronically sick as well as those who wish to find direction
in life, the perfect relationship or simply inner peace'226.
Tony
Walter
beschrijft
hoe
oorlogsgraven
emotionele genezing
oorlogsslachtoffer:

de deelnemers
aan pelgrimages
naar
zoeken van hun verdriet om een geliefd

[ ... J the pilgrim is healed and becomes whole, complete, in the presence of the
bones of the saints, or at the hero's grave. Medieval shrines often developed
because of stories of physical healing; with the modern war grave, the talk is more
of emotional healing-". [... J \'V'hen heroes die, when their relics heal, that is when
you find pilgrimage228.

Christine King sprak met pelgrims in Memphis, die het 'heiligdom' van
Elvis Presley, Graceland, bezoeken: Pilgrims to Grace/and attest to hOJJ)Elvis makes
them feel,' how he 'lifts their spirits' and makes them 'y0U1rg and whole229.Richard Wes t
Sellars schrijft over het gedenkteken
voor de gevallenen in Vietnam in
Washington: [... ] it seems that the memorial has indeed quick!J become a healing shrine
225
226
22228
229

Bmn,HN, M.: Drawn to Glastonbury 50.
idem 54-55
W.\LTER, T.: War Grave Pilgrimage 86.
idem 88
KI:\G, C. : His truth goes marching on 98.
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that attracts hundreds if thousands if pilgrims230. Ian Reader vat het fenomeen
genezing tijdens moderne vormen van pelgrimage aldus samen:
Going to special places at particular times and sharing in an emotional outpouring
along with countless others [... J provides an emotional outlet and cathartic solution
to psychological sufferings and needs that may not be adequately dealt with by
other means. In this they offer a source of spiritual strength and assurance, which
[ ... J tended to be the most lasting function of medieval shrines, enduring beyond
the performance of overt miracles. This suggests that, in many respects, secular
pilgrimage performs roles similar to religious ones by providing the participant with
a sense of completeness and fulfillment, of making whole that which was previously
in some way incomplete-".
In Nederland is een dergelijke herdenkingsplaats
het 'kankerbos'.
Hier worden een keer per jaar
bomen geplant ter herinnering aan kankerpatienten.
aan een overleden patient. Aldus wordt een 'heilige
'heilig bos' - geereeerd. Ook deze pelgrimage
genezing. Paul Post sehrijft:

ontstaan in de Flevopolder:
in een massale cerernonie
Iedere boom is opgedragen
plaats' - in de vorm van een
lijkt nauw verbonden
met

[ ... J het verhaal van deze en gene dode, zijn/haar leven en sterven en de
ongearticuleerde hunkering naar een breder verband van dat leven en sterven en
uiteindelijk hoop, uitzicht, Die hoop wordt bemiddeld door de handeling, door de
idylle van bas en natuur, door de solidariteit van de incidentele gemeenschap. Dat
er verschil is tussen de uitgewerkte christelijke mythe van de bedevaart/pelgrimage
en de algemene mythe van angst en hoop met elementen van natuur en mens lijkt
op het niveau van de gepresenteerde mythe duidelijk, maar is op het niveau van de
rituele toe-eigening, ervaring en beleving minder evident=".
Een andere aanwijzing dat pelgrimage en genezing nog steeds met elkaar in
verband staan, is de snel1e opkomst van een aan pelgrimage en proeessie
verwant fenomeen: de stille tocht. Er is nog weinig onderzoek verrieht naar de
beleving van de stille tochten-v, maar het feit dat het versehijnsel in de jaren
negentig explosief in populariteit is gestegen als een kennelijk effeetief ritueel
om uiting te geven aan collectieve->' gevoelens van ontreddering en rouw, wijst
op een 'genezende'
kraeht die door middel van dit ritueel wordt ervaren.
Gevraagd naar de reden waarom men deelnam aan een stille toeht voor twee
SELLARS,R. & T. W.~LTER: From Custer to Kent State 189.
1.: Conclusions 230.
232 POST, P.: De 'Bomen voor her Lcven'-dag 206-207.
2j; Zie wei: POST, P., A. NlCTr.REN
& H. ZOND.IG: Ritlle/en na rampen.
234 Die collectivireit kan zich beperken tot enkele tientallen mensen, maar ook uirgroeien tot meer
dan honderdduizend, zoais bij de stiUe tochr na de vuurwerkramp in Enschede in 2000.
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slachtoffers van een geweldsrnisdrijf, gaven deelnemers identi6catie met de
slachtoffers als belangrijkste reden: het kan rnij ook gebeuren. Terecht merken
de onderzoekers
op dat wie zich met de slachtoffers van geweld identificeert,
en om die reden meeloopt, voor zichzelf meeloopt=>: de eigen ontreddering
moet worden 'genezen'.
Maar er is ook nog een andere bron voor onderzoek naar genezing bij
moderne pelgrimages; de verslagen van de pelgrims zelf. In de afgelopen
decennia zijn talloze persoonlijke verslagen van pelgrimages verschenen=v. Nu
de genezingsberichten
niet meer in rnirakelboeken worden opgetekend, kunnen
ze nog slechts ontleend worden aan deze beschrijvingen van de pelgrims zelf.
Op zich is het geschreven
pelgrimsverslag
natuurlijk
geen modern
verschijnsel. Door de eeuwen hebben christelijke pelgrims schriftelijk verslag
gedaan van hun reizen-F. De literatuur over oudere pelgrimsverslagen
doet
vermoeden dat het aantal sterk afneemt na de Reformatie. Dat was ook de tijd
waarin de langdurige, niet kerkelijk gearganiseerde
pelgrimages met langer op
steun van de rooms-katholieke
hierarchic
konden
rekenen.
De strikt
georgamseerde pelgrimages onder supervisie van de geestelijkheid die vanaf de
Contrareformatie
gangbaar werden, waren kennelijk niet avontuurlijk genoeg
om de deelnemers tot het schrijven van een verslag aan te zetten. Het is dan
ook veelzeggend dat de pelgrimsverslagen
weer in groten getale opduiken op
het moment dat het te voet en over lange afstanden pelgrimeren weer in zwang
komt, dat wil zeggen: vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw.
Een bijzondere versie van het moderne pelgrimsverslag is dat van Herman
Vuijsje. Vuijsje liep in 1989 van Santiago terug naar Amsterdam en noemt
zichzelf in de titel van zijn boek een 'pelgrim zonder God'. Het boek vormt niet
alleen het verslag van zijn eigen tocht, maar biedt ook een schat aan informatie
over moderne Santiago-pelgrims
en over de mens en langs de Camino die zich
over de pelgrims ontfermen. De rode draad door het boek wardt gevormd
door de veranderingen
in het christendom
sinds de rniddeleeuwen.
Als
journalist hanteert Vuijsje een schrijfstijl die geen moment langdradig wordt, en
daarin onderscheidt zijn verslag zich in gunstige zin van die van de meeste nietprofessionele auteurs.
De mod erne pelgrimsverslagen
onderscheiden
zich van de oudere vooral
door de persoonlijke toon van het verslag. De rniddeleeuwse pelgrim schreef
over de ontberingen
van de reis en de bijzondere zaken die hij onderweg

:us iV1ENKEN-BEKJCS,
L. BAL & M. Y.\!' DIJK-GRoENEBOER: De beleving van de stille tocht van
Gorinchem. Pastoraal-theologische overwegingen, in: Praktische Tbeologie. Nederlands tijdschrift uoor
pastorale uetenscbappen 28/3 (2001) 292-301.
23(, Voor ecn bespreking van her genre zie: POST,P.: Pelgrimsverslagen: verkenning van een genre,
in: Jaarboek roor Litll'l,ieonderzoek 8 (1992) 285-331.
23" Zie IT.s noot 40.
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tegenkwam, en vooral natuurlijk over de heilige plaatsen. Ook de moderne
voet- of fietspelgrim schrijft over de dagelijkse zorgen: het weer, het zoeken
naar onderdak, pijntjes238 en vermoeidheid, verdwalen, ontmoetingen
onderweg
en - vooral de Santiago-pelgrims
- honden. Het heiligdom daarentegen vormt
voor velen een anticlimax die ze!den een uitgebreide beschrijving waard wordt
geacht. Herman Vuijsje:

[ ... J voor regenwoordige pelgrims heeft de Camino andere relieken in petto dan her
lichaam varn Santo Domingo, her hoofd van Johannes de Doper of de nijptang
waarmee de spijkers uit ezus' handen en voeten werden getrokken. Praktisch iedere
pelgrim - gelovig of niet - hecht grate waarde aan her feit dar zovelen hem over
deze zelfde ruwe paden voorgingen naar het sterreveld, dezelfde moeilijkheden
moesten overwinnen, in dezelfde sradjes sliepen, na er even verlangend naar te
hebben uitgezien. De kicks waar pelgrims naar zoeken, zijn maar ten dele
veranderd. Zij zoeken behoud of hers tel van harmonie met hun omgeving. Ze
willen deel hebben aan communiteit
en continuiteir.
[... J Voor hedendaagse
pelgrims is de Camino bezaaid met niet-tastbare relieken: de zweetdruppeltjes
van
hun voorgangers+".

J

Maar toch. Ik heb al zoveel mensen gesproken en niemand komt er voor uil, iuaarom
men deze tocht maakt. Ze IJ!illeneenprestatie leueren.Ze bebben een culturele belangstelling if
doen het uit sportieve overwegingen.Maar jet op mjjn uoorden: am Ende sind aile Pilger-40.
Dat neemt niet weg dat de aankomst behoorlijk tegen kan vallen: Deze 'grote
apostel' Ivil ik de op wijze van de pelgrims begroeten:mijn hand leggen op het voetstuk en
mijn hoofd tegen de leeuw aan de toeien van het beeld. Moeizaam worstel ik me door de
massa mensen heen om het beeld te bereiken. Ook hier is geen stilte, de mensen om me heen
praten luid, lacben en blitsen Joto's. Het is te onrustig om me ook maar een moment te
concentreren op het einde uan mijn maandenlange tocht. I k voel me doodmoe"), Ricky
Rieter: Is di! nu Santiago, IJraagik me af lk sjok door de straten. De rugzak word!
zwaarder en zwaarder. He! lijkt wei of ik de inboud van al die etalages opgekoch! heb. Het
iii me niet lekker. Jk wi! hier zo gaUlv moge!ijk weg, weg, IVeg ... 242.
Santiago-pe!grims
die lang onderweg zijn geweest verla ten de stad vaak
weer zo sne! mogelijk en lopen door naar de kust van Finisterrew.
238 This is a stOT)1
of a man and bis foot, schrijft Herman Vuijsje. VUIJSJE, H.: Pelgrim zonder God 73.
Met geen ander gezelschap dan de Markies mi;n T /oet, die weer eens door een.jlatlwte bel}angenir} beid ik mijn
tijd [... ] Lot- en bondgenoten zoek ik, broederJ die :dc/) samen met ?IIi; in traflel1 nederzetten en mij belpen klagen
OIJereen kolercl'Oel. idem 100-101
~39 idem 102
2-11}PETERS, F: Pelgli?ll op pedal en. Briel'cn en l10tilies vall een fietstoebt naar Santiago de Compostda (=
Santiago de Compostela-bib]jotheek,
dec! 6) (Schoor! 1993) 97.
241 LUl\,
K. V.\'\i: Het graaflt}ogeltje44.
~42 RI ETER, R.: Pelgrimerm, lopend stilJtaan. Spiritllaliteit I'an fetl pelglim (Eeserveen 1997) 113.
24.1 Zie: HOU)I)K, C. &.J. HOL'DIJK: ;\'aar de lPare.1acob;PI)BES,j.:
Pelglim !I1etmditcard; RlETER, R.:
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Veel van deze hedendaagse pelgrims zijn op pelgrimage gegaan op een punt
van hun leven dar er op een of andere marlier sprake was van een 'crisis'. Fans
Peters maakte een pelgrimstocht op de fiets naar Santiago de Compos tela nadat
zijn dienstverband bij de KRO na dertig jaar werd beeindigd: Terug naar 4 Er is
een IIroegtijdig en ongewenst einde gemaakf aan mijn loopbaan. Ook de bgbehore!1de ambitzes
en plannen :{jjn geblokkeerd. lk sta met lege banden+', [ J Of ik wilde of niet, ik moes!
deze gefiifde afttaan. Het is gebeurd, mgt' rol is uitge.rpeeld [ J Ik ben in de rotou [... ]w.
Hans Annink overleefde ternauwernood
een motorongeluk,
en in het
ziekenhuis bed realiseerde hij zich: [... J ik heb alle.r wat ik wi~ het lel)en is aangenaaJ'tl,
maar loch mis ik heel diep iets. AI doe ik nog zovee~ er blijft een '{!lJatt gat. Eigen/ijk verlies
ik meze!f in al het uiterlijke, in mgn IlJerk, unenden, feesten eni; Ik leef steeds meer in rollen
en patronen, zodat, wat ik in wezen ben, ~ch ntet kan ontplooien246• Dus began hij met
de voorbereiding
van zijn tocht naar Santiago de Compostela. Hij liep naar
Santiago, bleef er een maand, en liep toen ook weer terug naar Nederland,
helemaal zoals de middeleeuwer het ook deed>".
Henny Lamers raakte overspannen en besloot naar Santiago de fiersen: De
terugslag van het opeens niet meer kunnen werken, de te/eurste!ling dot je co/lega'J een jaar
lang niets l)an ~ch laten horen, het verdriet om een huwelgk dat langzaam verzandde. Telleel
gevoe/ens waannee ikgeen raad wiJf2-18.
Bij anderen is de aanleiding minder drama tisch: Onderweg heb ik lIee!nagedacht,
onwi/lekeurig, zoals alles me voor de geest kwam: tien jaar Lindenholt, veertigjaar gel eden als
august/jn geprofest, op 10 september, en zestig worden in december, allemaal in dit jaar 1994,
het jaar van mijn tocht naar CompoJtela. Dne kroo,!jaren op de hoofdlijnen van mijn
leven249. Een andere priester: Sindsdien zs de onrust in mij gegroeid. Vragen kwamen bij
mg' boven naar de ~n van mgn bestaan. Niet da! ik twijjels heb aangaande mijn
priesterschap. lk voe! me daar gelukkig in. Maar de vragen gaan dieper. Vragen naar de
l)ormgelling van mijn leven250.
De vanwege zijn knoflooksoep
onder Santiagopelgrims
beroemde
padre
Jose Maria van San Juan de Ortega vertelt Herman Vuijsje: Die Noordeuropeanen
die alt!Jd zulke belangrijke dingen te dom hebben [... J, dat :&n degenen die op de Camino
het meest veranderen. Een van de 'genezingen' die veelvuldig worden genoemd is
dan oak de herontdekking van eenvoudige waarheden: Tot de belangrijk.ste vruchten
Pelgrimeren, lopend sfilstaan.
PETERS, F.: Pelgrim oppedalell 12
145 idem 48
246 AN~INK,
H.: Een late pelgrim op de melkweg. Eell refollrtje Enscbede-Santiago de Compos/ela. 5500
kilomefer fe lIoet(Den Haag 1980) 19.
24' En zoals het regenwoordig nauwelijks nog gebeurt. Wie loopt of fietst naar Santiago gaat
meesral met her openbaar vervoer weer naar huis.
248 L.\~lF.RS, H.: Dagboek vall eenpelgn"llIaar Santiago de COIJljJoslela(Utrecht 1987) 1.
249 SI.EDDE~S,
W.: Op sabbatsreis afttand 103.
1S(l BOSCH, L.: Ondenlleg 1
1-1-1
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van eenpelgrimage behoren instemmende kl1iJges bij zegswijzen uit grootmoeders tijd. [... J
Iedere hedendaagse pelgrim moet niet bet wiel opnieuw uitvinden, maar wei het weer
ontdekken251. Mijn leven van alledag is uiterst eenvoudig. Ik ben op weg; dat is het.
Missehien kom ik zo wei diehter bij de dingen die er eeht iets toe doen252. Ik heb zolang
geleefd met aileen hetfundamentele genieten van de natuur, uecbten tegen vermoeidheid, lopen
in het natuurlijke ritme, menselijk contact als ontmoeting, geloo[ enz. da! ik de
betrekkelijkheid van de vele zorgjes van bet dagelijks leven telkens besef-53.
Hans Annink bezoekt op de terugweg van Santiago Lourdes, dat hij altijd
had beschouwd als: [... J eenplaats, u/aar de simpele ::jelen ::jehlieten bedn'egendoor hun
eigen onoeruulde uensen en de trues van de eommercie [... J uiaarje als intelleetueel aileen

maar smadelijk om kon lacben. [... J Nu Lourd«: in de twintigste eeuw de funetie van
Santiago overgenomen had, wilde ik die bedevaartpiaats toch wei eens zfen254. Maar
eenmaal ter plekke grijpt Lourdes hem enorm aan en daarvoor schaamt hij zich.
Tenslotte concludeert hij: De pelgrimstoeht had me toeganke!ijk gemaakt, doordat mijn

eigen maehteloze rationele barneres afgebroken waren, en ik van binnen zaeht en soepel was
geworden255.Het eincligt er mee dat hij voor de Hospitalite gaat werken in de
baden, en zich als een verdecliger van Lourdes gaat opwerpen: Een nederlandse
bisschop heeft op de t.V. verkiaard, dat hij die baden maar een onl!Jgiifnisehebedoening vond,
en er zelf niet in ZOU gaan. Afge::jen van betfeit dat nog niemand tot nu toe door het water
besmet is, vind ik het verontrustend, dat een bissehop ZO weinig aanuoeit van het geloof, dat in
:&n kerkgenoten leeft. Om maar te zwijgen van :&n vervreemding van de oerreligieuze
ervaring256.Ricky Rieter: Je ::jetjeze(f in aile schame!heid:je ver/eden, de keuzes dieje op
eruciale momenten maakte, Je struisvogelpolitiek, je beperktheid, je onvermogen. AI
pelgrimerend krijgje een heldere blik [... )257.
Oak de therna's onthaasting en ontheehting komen regelmatig terug als nieuw
verworven inzichten: Bij de kerk heb zk niet de moeite genomen om met de pastoor te
pmten en nu laat ik me een snelweg opsturen. Waarom die haast? Ik vraag het me kor-Zelig
of Het hoofd en het iijf if'tten nog gevangen in de tijd. Also[ elke seeonde tei#58. Enkele
dagen later me1dt dezelfde pe1grirn: Ik ben mijn ongeduld de baas gebleven en heb
weerstandgeboden aan het knagende gevoel dat Zk Zederedag verder moe#59. Het duurt en het
duurt en het duurt. Het zs een ongewone be/evenis; met de auto zou ik hier in een dag ::jin
gewees#60. Kees van Luyn schrijft, na vier jaar terugkijkend: Mijn aandaeht Lr ::jeh
251 VUIJS.lE, H.:

Pelgnm zonder God 143-144.

F.: Pelgrim opperla/en 61.
25., ANN INK, H.: Em la/epelgntll op de lIIe1kllJeg 106.
254 idem 81
253 Ldem 82
256 idem 85-86
252 PETERS,

257

RlIoTER,

2.\8 PETERS,
259
2(,(1

R: Pelgrimeren, /opeflrl,-li/sloan 41.
F.: Pelgrim op pedo/en 28.

idem 41
idem 55
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veel meer gaan ncbten op 'er zjjn onder Gods ogen '. [... J Het oeruertrotouen, dat in de
onderstroom uan tJ/ijn peigrims1JJeg steeds meer voelbaar uerd, is gebleven. [... j Evenals op
mijll tocbt zoek ik geen bepaalde uitkomst van mijn leven.rweg. [... J Het loopt zoals het
loopt. En bet loop: altijd anders. [... J Ik laat me minder opjagen door de boeueelbeid werk

[ ... ]261.
Herman Post liep naar Rome: Ten})!;! je loopt, en dus aile t!Jd neemt, geif je je er
rekenschap van boeieel tijd je tot nu toe hebt uerdaan met haastig en oppervlakkig langs het
Ivezen der dingen been te leien. Er zjjn uoetpad- en sne/wegmensen [... j. I k ben soorgoed tot
uoetpadmens bekeerJ262. [... j Dat ik al enigszjns onthecht begin te raeen, maak tk op Jlit
hetfeit dat ik de dagelijkse krant niet meer ecbt mis. Nu koop ik ofen toe een Duitse krant,
maar wat ik daarin lees is ieei minder Ivezenlijk dan u/at ik al lopende beleef63. Hans
Annink schrijft, wanneer zijn vrienden n.iet mer ken dat hi] veranderd is: Ik wist,
dat ik 1J)e/lJeranderd Ivas, maar da! een ander dat moeilijk kon zjen. Heiliger? Nee. Wat
wei? Ik kon het zeJ/ niet onder Ivoorden brengen. [... J De gewoonte van jeze!f gedeeltelijk tif te
sluiten had ik verleerJ26-+.
Loek Bosch over zijn voettocht naar Santiago: Ik bemerk elke dag weer dat hetop deze wijze - gaa! om eeht leven. Heel bewust stappen [... j. Het gaat helemaal niet zozeer
om bet doe4 dat is leuk om het ergens op te richten [... J het gaat om het ondenveg zjjn, dat is
belangrjjk. Hee/ bewust elke dag lel)en. Ik merk dat ik daarbij verander . .fiet is nie!
belangrijk wat er op je agenda staat, maar het is de tijd die bepaalt wat er gedaan moet
worden. De tijd is dan niet de klok, die aanwijst hoe laat het tS, maar het is de belef(fde tijd
[ ... ]265. Ricky Rieter: Met de enJaringen die je al peigrimerend opdoet, magje niet meeT
terttg naar de 'vleespotten van Egypte; niet meer naar je bestaan van vroeger. [... ] Pelgrimage
verandert een mens. Die veranderingen zjjn nooit ongedaan te maken. Het 'verder' is een
[ ... 1
Pelgrimeren is immers [... J vertoeven in de
ander 'verder' geworden266.
eeJlwigheidsdimen.rie .'an de t!;d. Er zs niets anders nodig dan de ene voet voor de andere
zetten, steeds opnieUJ,vlaten komen IJJat er kome, niet gencht zjjn op een doeL [... j Lopen om
te lopen. Lopen met haast is eigenlijk geen lopen. Lopen met haast is verder willen zjjn dan je
benf267.
Uiteindelijk ervaren vee! pelgrims een nieuw ge!uksgevoel. Fans Peters kan,
eenmaal halverwege Spanje, afstand nemen van zijn wrok tegen de KRO: AI
met allvas het niet meer dan kikkerdrift. Al da! gekrakeel valt toeh weg tegen de opwinding,
de kick van deze monstertocht. Dit is het echte leven268. En aan het eind van de tocht:
261

LLYN,

2(,2 POST,

K. V.\N: He! graant'ogeltje 45-46.
H.: Te I'oet naar Rome. In het spoor /!an Bel111sAajjeJ (== Ramc-bibliatheek,

1991 [19891) 24.
2(,3 Idem 27
264

At>:)lINK,

265 BOSCH,
2M RJETER,
26'

H.: Een late pelgrim op de melkweg 92-93.
L.: Onderweg 24-25.
R.: Pelg'lmeren, lopend stilstaan 81.

idem 84-85
F.: Pelgrim op pedal en 106-107

26H PETF.RS,
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Nog ruim bonderd kilometer. Ik ben niet ieranderd, wei minder qfhankelijk geworden. Wat
er allemaal gebeurd is random mijn persoon beb ik uer achier m!i gelaten. Dat is een mooie
iuinst; ik hoop dat ik er in Nederland nog zo over denk,269. Herman Post schrijft
terugkijkend op zijn tocht: Het beimuee is waarsch!inlijk des te stereer, omdat ik
onderweg zoveel momenten uan bijna volmaakt geluk heb gekend. lvlomenten waarop ik niets
meer te uensen had. Er was geen terugver/angen naar de weg die acbter me lag en geen
gespannen uitzien naar wat nog komen moest; ik oereeerde in volmaakte urede en barmonie
met de werekf2.7°. Hans Annink: Ik Zag mijn ge:dcht in de spiegel donkere kringen onder
de ogen, vermagerd en uermoeid. Gek dat ik me zo niet voel. Integendee4 ik kan baast niet
u/acbten om door te gaan271• En op de vraag of hij gelukkiger is geworden door zijn
toeht: He! is wei zo dat mijn pelgrimstocht me betere uoonuaarden beefi geleerd om gelukkig
te :din. [... J Ik heb ook geleerd te leven met een open toekomst. Ik weet wei beter vanuit
welke principes ik mijn toekomst denk, maar ik heb geen behoifte die te plannen. I k zie vol
hoop wei wat er komf2.72.Loek Bosch: Moest ik om dat ver/eden '(P lang weg uit wat me
dierbaar is geJlJorden?Is dit het begin van een nzeUJJJe
jase r1 de vemieUlJJingvan de bestaande?
God mag bet weten, maar mijn :delprij"st hoog de Heer en mijn geestjubeft van 1!reugdeom
God [... F3. Herman Andriessen op weg naar Ronehamp: Het komi er op neer dat
je lJOortdurendde ene voet 1!oorde andere zel, onophoudelijk in beweging bent. [... J Eigenlijk
heel merklJJaardig dat in zo iets de geest vrij' kan JlJordenen de Geest mimte kr!igt. Ruimte
ja; dat is een beel wezenlijke ervaring op de IlJeg-74. Hans Aebli terugkijkend op zijn
voettoeht naar Santiago: Wenn Verena und ieh heute auf die drei Monate unserer
Fussreise '{!'rUckblicken, empfinden wir sie als die gliiekliehste unseres Lebens275. Ricky
Rieter ziet het ook bij de pelgrims die ze ontmoet: En ik hoor dat mensen ,(feh
uitspreken O1!erhun ge1!oel. Vol 1!erwondering. Ze kennen ziehze!f niet meer terug. Ze
1!erbazen =dehover datgene wat de weg in hen oproept: een grandioze en intense ervaring 1!an
1!reugdeen geluk276. [ ..• J Ik ben er van o1!ertuigd[... J dat elke pelgrim, 'religieus' r1 niet,
religieuze ervaringett opdoet, al zullen 1!eelmensen het nie! ZOnoemen277.
Vrijwel aUe pelgrims zien, wanneer eenmaal het einde van de taeht in zicht
is, de aankomst met spijt tegemoet. Het is 1!oorbij:W{i:din er en ik Vil1d hetjammer.

[ ... J Ik trek een .rtukye van mijn ol7derlip naar binnen en bijt erop. Het spi;f me; we :dJn
er278.
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Nooit beb ik er aan gehvijfeld te '.{ftllenslagen. Maar ntl weer alles betergaat, ntl
ik mil opnieuw ioeden kan en mijn uoeten op de grond plaatsen, ge!oof ik dot ik geen lust
meer heb bet einde van de reis te balen. Ik zou bijvoorbeeldkunnen stoppen aan bet vliegveld,
tien kilometer uoor Compostela en er op Pierre u/acbten.Ik spreek hem er uan. Hi/ dente: dot
bet ijde/hejd is. Ik beb vijj dagen de tijd om een besluit te nemen279. Herman Vuijsje heeft

komen':

die ervaring zelfs aan het eind van de dag, wanneer de overnachtingplaats
in
zicht komt: Waarom zou een mens eigenlijk etgens aan willen komen? Ondenveg '{j/n, daar

gaat he! om. Start offinish '{jjn niet van belang - dat '{jjn begrippen uit een andere wereld
[ ... ]280. De tocht is een manier van lev en geworden die men maar moeilijk weer
kan opgeven. Hans Annink schrijft aan het slot van zijn verslag: Nog steeds is bet

voor mij ondmdelijk, u/aarom de pe!grzJnstochtennaar Santiago mi/jascineerden, iuaarom ik
het doen moest. Ik begrijp met, waarom ik nooit bang ben geueest, altijd wist dat ik het cif
zou maken, dat ik er door zou komen. Jk begrijp allerleigebeurteni.rsenniet, mensen die er
precies lJJarenals het nodig was. J k weet dat ik iets '{jnvols hebgedaan, en ik vat de '{jn niet.
Ik ben veranderd, en ik weet ze!f niet precies waarz·n.Ik loop de lveg tot bet eind, en Iveet ze!f
niet hoe ik stoppen moef281.Loek Bosch over zijn aankomst in Compostela: Maar
ergens heb ik het gevoe! dat ik al vom'bij dit doel ben) da! bet doel mij"n innerlijke weg is
geworden282. En eenmaal thuis: Langzaam raak ik een bee!Jethuis en toch ... ik ben sti~
onwennig ... ik verlang naar op tocht '{jjn283. Ik wil na1tJve/ijks '{jngen van de aankomst,
dat doe! was ik al voorbij. Maar ik lvil z/ngen van de Weg, de Chemin, de Camino [... )284.
Henny Lamers: Ik hui!' Ik weet niet goed lvaarom. Om het einde van de tocht die veel meer
een 'be!eving'dan een 'belevenis'was? [... ] Als ik kon bidden zou ik het hier doen285.
Het meest kernachtig zijn ook deze ervaringen weer vertolkt door Vuijsje.
Niet in zijn pelgrimsverslag maar in een artikel dat hij geruime tijd later schreef,
geeft Vuijsje aan wat de tacht met hem heeft gedaan. Hij was er op voorbereid
dat de tacht een persoonlijke verandering teweeg zou brengen, al was het aileen
maar door de verhalen van de pelgrims die hij voor zijn start in Santiago
ontmoette286.
Aan het begin van zijn pelgrimsverslag schrijft hij (humanist en
sociaal-democraat,
zoals hij zichzelf omschrijft): Ik heb me vootgenomen minstens
iinmaal per week de H. Mis bt/ te lvonen. Ik neem het gevaar op de koop toe) terug te keren

zoals sommige antropologen)die na hun verblijj onder eenprimitieve stam aileen nog met hun
handen willen eten [... )287. In het latere artikel schrijft Vuijsje over zijn
P. & J .-N. GURG.\ND: Bid L'oorons Ie Compos/eio. Het /even lion de pelgnms op de wegen noor
SintJocob (Beveren 1982 (1978]) 246.
280 VCIJSJE,
H.: Pelgri..mageals anti-depressivum 140.
2Hl ANNINK, H.: Ben lote pelgrim op de l7lelkweg 107.
2H2 BOSCH, L.: OndenlJeg 144.
283 idem 153
2M idem 154
28.\ L\~IERS,
H.: Dogboek Pan eenpelgrim 84.
286 VC1J$JF., H.: PelgnnJ zander God 22-36.
28" idem 44
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verwachtingen ten aanzien van een metamorfose: Nu u/as ik daar ten tijde van mijn
pelgrimstocht helemaal niet op tegen. Er u/arengenoeg dingen in mijn leven die ik eigenlijk weI
anders zou willen aanpakken. Het leek me prima om helemaal gelouterd 'als een ander mens'
terug te komen288. Hij doet zelfs zijn best om daar aan te werken, maar dat blijkt
geen succes. Pas wanneer hij in Noord-Frankrijk
komt en door een omgeving
loopt die geen enkele afleiding meer biedt (Behalve mijn eigen voetstappen gebeurde
bier de bele dag niets289) krijgt hij wat ruimte in zijn hoofd om na te denken. Maar
ook dat duurt niet lang.
Zat er ook een grote lijn in die gedachtespinsels?
Voerden ze mij misschien tach
naar die begeerde initiatische ervaring, die alsnog een ander mens van mij zou
maken? Nee, daar gingen mijn gedachten niet heen. Waarheen dan wel? Na een paar
dagen voonstappen
langs de D97 wist ik het anrwoord, De meeste losse eindjes
waren toen wel provisorisch aan elkaar geknoopt. Wat restte was ... niets, Ik begon
me te realiseren dar ik her grootste deel van de dag simpelweg nergens aan dacht.
Mijn gedachten waren aan een voortschrijdende
verdwijning ten prooi. [... J Nu is
het ook weer niet zo dat ik hersendood
door de velden stap. In bepaalde delen van
mijn hersenpan is het een drukte van belang. Er is een automatische
piloot in
werking,
die alles regelt war voor de voortbeweging
nodig is. In andere
hersenkwabben
wordt geregistreerd
dat er vogeltjes zijn die mooi fluiten en dat er
vergezichten voorbijtrekken.
Maar is dat een vorm van denken? [... J Je kunt ook
kijken, horen, ruiken en voelen zonder te denken. [... J Als ik aan het wandelen ben,
is de hersenafdeling
waar norrnaal gesproken aile grote en kleine besluiten worden
genomen, die een mens in zijn nerwerk overeind houden, in diepe rust verzonken.
Dat deel van de hersenpan ligt er even verla ten bij als het Ile de France in de herfst.
Of misschien
kan ik het beter vergelijken
met een veld vol lupine of
koolzaadgewassen
die een boer periodiek
aanplant
om zijn akkers lucht en
vruchtbaarheid
te hergeven. [... J En als ik deze vergelijking van ons hoofd met een
akker nog wat verder mag doortrekken:
we hebben tegenwoordig
meer dan ooit
behoefte aan zo'n periodieke groenbemesting.
Onze hoofdakker raakt veel sneller
uitgeput
dan vroeger,
door de enorme
varieteir
aan oogsten
die wordt
binnengehaald,
en door het tempo waarin de gewassen uit de grond worden
gedreven290.
[ ... J Er is [... J een belangrijke
stroming onder psychotherapeuten
die
de toename van het aantal depressiegevallen
onder jongeren direct in verband
brengt
met dit bombardement
van keuzemogelijkheden.
Misschien
is een
pelgrimstocht heden ten dage dus een prima antidepressivum.
[... J Het zou me niet
verbazen als deze werking van de pelgrimstocht
als antidepressivum
ook in de
Middeleeuwen al gold291.

11.:Pelgrimage als anti-depressivum
idem 138
idem 138-139
idem 140

288 VCIJSJE,
289
29()
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Aan het eind van dit artikel verwoordt Vuijsje waarin de hedendaagse
genezing verschilt met die van vroeger, en wat er gelijk gebleven is.
Pelgrims zochten op de Camino altijd datgene dat ze in het dagelijks leven her
meest ontbeerden.
In de Middeleeuweo
zochten
zij verlichting
van de vele
onzekerheden
waar zij mee te leven hadden. [... J Tegenwoordig
zijn we dag in dag
uit druk bezig om door een zee van keuzemogelijkheden
te Javeren. \'(fe kunnen nu
in hoge mate ons eigeo lot bepaleo, maar welk lot zullen we vandaag eens kiezen?
Die vraag vermoeit
ons en verwart ons. Maar opnieuw
brengt de Camino
verlichting. [... J War hij ons ou te bieden heeft is niet een zweem van zekerheid,
maar een gevoeJ van vrijheid. [... J bevrijding van een teveel aan gedachteo292.

De hedendaagse
pelgrims die het klassieke christelijke discours verla ten
hebben ervaren de pelgrimage in zijn diverse nieuwe vormen nog steeds als
genezingbrengend.
En nog steeds betteft die genezing kwalen die 'thuis' niet te
genezen zijn, maar dat zijn in de eenentwintigste eeuw andere kwalen dan in de
middeleeuwen. Of misschien worden ze aileen maar anders benoemd.
De 'genezing' vindt nu echter vaak onderweg plaats en niet in het heiligdom.
Vaak is de aankomst in het heiligdom juist ronduit teleurstellend vanwege het
profane karakter ervan. De weg is 'heiliger' dan het heiligdom. De omschrijving
van de pelgrimage als 'bidden met de voeten', die al zo lang gemeengoed is
onder christelijke pelgrims, lijkt door deze pelgrims hernieuwd betekenis te
krijgen.

IV.7

PELGR1MAGE:

VAN 'VOLKSRELIGIOSITETT'

l

AAR GE

EZING

De door de eeuwen veranderende
beelden van gezondheid en ziekte, de
oorzaak van ziekte, de juiste behandeling ervan en de aangewezen persoon voor
het toepassen van die behandeling, zoals die binnen jodendom en christendom
bestonden,
vormen
natuurlijk
niet een geisoleerd
fenomeen.
Ziekte en
gezondheid staan centraal in ieder meosenleven. Dat is niet in de laatste plaats
het geval vanwege het feit dat de mens een Mi:ingelwesen is, en wel een
Miingelwesen met een bewustzijn. Het vooruitzicht dat er, na de genoten maaltijd
vandaag, morgen opnieuw inspanningen
gepleegd moeten worden om het
noodzakelijke
voedsel
te
verwerven,
dat
die
inspanningen
niet
noodzakelijkerwijs
succesvol zullen zijn, eo dat ondanks aile wel succesvolle
pogingen het leven te beschermen uiteindelijk toch de dood wacht, maakt de
mens tot een wezen dat permanent door de dood wordt bedreigd en in die zin
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permanent
'ziek' is. De ultieme genezing, vrijwaring voor de dood, is niet
bereikbaar, en de perfecte gezondheid dus evenmin-'",
Dat in aanmerking genomen zijn er schakeringen aan te brengen in de mate
van 'ziek-zijn' al naar gelang de lijdensdruk en de mogelijkheid te functioneren.
Binnen
deze
schaal
worden
de grenzen
tussen
'aanvaardbaar'
en
'onaanvaardbaar'
- in het dagelijks spraakgebruik de grenzen tussen 'gezond' en
'ziek' - op heel verschillende plaatsen getrokken. Die verschillen manifesteren
zich niet aileen russen culturen,
maar ook binnen een cultuur tussen
verschillende groepen en individuen. Ook de oorzaken van ziekten kunnen in
verschillende bereiken worden gezocht: straf voor een begane misdaad (een
overtreding
tegen de gemeenschap,
de schending
van een taboe of het
ontbreken van de verschuldigde eerbied voor de godheid), hekserij, ontevreden
voorouders, kwaadwillende demonen, een storing in de 'lichaamssappen',
een
infectie of een genetisch defect. Afhankelijk van de vermoede oorzaak van de
ziekte
kunnen
voorzorgsmaatregelen
worden
getroffen
of geeigende
genezingsstrategieen
worden bedacht. Achter de verschillende benaderingen
van ziekte en gezondheid liggen verschillende mensbeelden. Deze mensbeelden
zijn niet aileen van invloed op de behandeling van de ziekte en de benadering
van de patient door de gemeenschap, maar ook op de subjectieve ervaring van
de zieke. Overigens kunnen ook geneeskundig verschillende mensbeelden naast
elkaar bestaan in een persoon, zodat bijvoorbeeld voor verschillende ziekten
verschillende genezingsstrategieen
kunnen worden gevolgd294.
Christelijke pelgrimages zijn, zoals gezegd, altijd nauw verbonden geweest
met her concept genezing. Dat was met, zoals boven uiteengezet, het gevolg
van bijgeloof en gebrekkige kennis van het christelijk geloofsgoed, maar het
rechtstreekse
uitvloeisel van het gedachtegoed
en de geschriften
van de
kerkvaders. De kerkvaders waren veelal geschoold in de Griekse filosofie en
verdedigden het christelijk geloof tegen de kritiek van andere geleerden die
eveneens in de Griekse traditie stonden. Daarmee deed echter een mensbeeld
zijn intrede in het christendom dat niet dat van het Nieuwe Testament was. Het
dualistische Griekse mensbeeld, waarin de mens uit twee afzonderlijke 'delen'
bestaat, een lichaam en een ziel, dat wil zeggen: een materieel en een nietOver 'de utopie van de absolute gezondheid' waarbij (ook in de archaische geneeskunde) een
op de 'symptornen' gerichte 'naruurwetenschappelijke'
benadering van zickte altijd vergczeld lijkt
re gaan van de inbedcling van ziekre in een wereldbeeld waarin in principe de absolute gezondheid
bereikbaar is, zie: KOHLER, 0.: Die Utopie der absoluten Gesundheit, in: H. SCI-IIPPERGES, E.
SEIDLER & P. U. Ui\SCHLLD
(Hrsg.): Krankbeit, Heilkunst, l-leilung (= VerOffentlichungen des
'Insrirurs fur Histonsche Antropologie E. v.' Band 1) (Freiburg etc. 1978) 619-65l.
294 SEIDLER,
E.: Primarerfahrungen von Not und Hilfe, in: SO-IIPPERGES, H., E. SEIDLER & P. U.
U:--;SCHLLD (Hrsg.): Krankbeil. Heileuns), Heiltlng 399-418; UN~CHLLD,
P. U.: Die konzepruelle
Oberformung der individuellen und kollckriven
Erfahrung von Krankscin,
in: SCHIPPERGES, H.,
E. SEIDLER & P. U. UNSCHL-LD (Hrsg.): Kranebeit, Heilklll1.r/, He/11Ing 491-516.
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materieel deel, is het joodse gedachtegoed vreemd. Dit neoplatoons dualisme
werd in de middeleeuwen verabsoluteerd en onderdeel van een christelijke
antropologie waarin het irnmateriele deel van de mens, zijn ziel, als zijn ware
'zelf wordt gezien, dat wat blijvend is en dus de meeste aandacht verdienre''>.
Voor de kerkvaders, hoewel neoplatoons dualistisch in hun theologie, was
de genezing van lichamelijke kwalen, hetzij door een arts, hetzij door een
heilige, 'heil van Godswege'. Ondanks het feit dat al zeer vroeg onder invloed
van het neoplatonisme
een ailegorische en metaforische duiding van de
genezingen zoals die zijn beschreven in de evangelien gemeengoed werd onder
de vroegchristelijke schrijvers, lieten zij toch de 'heiligheid' van lichamelijke
genezing niet los: zij publiceerden verslagen van lichamelijke genezingen
tezamen met een 'genezingstheologie' waarin Christus met zoveel woorden als
'arts' werd voorgesteld. Spirituele genezing en lichamelijke genezing vormden
toen al niet meer de eenheid die ze in de evangelien - uitgedrukt in de term
8EPCXTCEUW
- vormen,
maar ze werden ook niet radicaal van elkaar
Enkele van de kerkvaders hadden waarschijnlijk zelf een
gescheiden296.
medische opleiding en van anirnositeit tussen arts en heilige was dan ook geen
sprake: ook de arts werd beschouwd als een instrument in de goddelijke
genezing. De martelaar/heilige werd beschouwd als een arts van een hogere
orde, en Christus als arts van de hoogste orde.
Deze houding veranderde toen genezing door de relieken van de heiligen
een ware 'bedrijfstak' werd, waarvan talrijke kloosters afhankelijk waren voor
hun inkomsten, en in de theologie aileen nog het zielenheil van belang werd
geacht. De eenheid die verborgen lag in de term 8EPCX'TCEUW had voor de
middeleeuwse theoloog een heel andere betekenis: de ziekte van het lichaam
was het topje van de ijsberg van een veel uitgebreider ziekteproces dat ook de
ziel omvatte. Genezing van aileen de lichamelijke kwaal werd beschouwd als
symptoombestrijding
die de zaak aileen maar verergerde. In de middeleeuwen
Zie voor een overzicht van verschillende bijbelse, hellenisusche en christelijke opvattingen
over het concept 'ziel': KREMER,K (Hrsg.): See/e. lbre Wirklicbkeit, ibr Verbd/tnis if,m Leib und zur
menscblicben Person (= Studien zur Problemgeschichte der antiken und mirtelalrerlichcn Philosophic
10) (Leiden etc. 1984).
2%
Ook de Ionische naruurfilosofen hanteerden een mensbeeld waarin genezing een
veelomvattend proces was, waarbij medicijnen slechrs een ondergeschikte rol speelden naast een
aangepast dieet, lichaarnsbeweging, psychische catharsis en muziek. De Ionische geneeskunde
helpt de mens in de eerste plaats zichzelf te leren kennen om dan zichzelf te kunnen genezen.
Met de omwikkeling van een zelfstandige geneeskunde door Hippocrates en Galenus worden
technische middelen ingevoerd in de somatische geneeskunde. Zie: SCHIPPERGES,H.: Antike und
Mittelalter, in: SO-lIPPERGES,H., E. SEIDLER & P. U. UNSCHULD(Hrsg.): Kranebeit, Hei/eens),
Heilung 231-244; KOHLER,0.: Die Utopie der absoluten Gesundheit 631-636. In zekere zin werd
dus door de evangelisten een stap terug gedaan en men zou kunnen zeggen dat de kerkvaders die
stap weer ongedaan maakten. Daarnaast speelde naruurlijk voor de kerkvaders ook de
christologischestrijd en de strijd tegen de gnostiek een rol bij de keuze van hun formuleringen.
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begonnen de heiligen zelf (bij monde van de beheerders van hun relieken) zich
uit te spreken tegen de bemoeienis van artsen met de zieken, met als argument
dat het zielenheil van de patient belangrijker is dan zijn lichamelijk heil. Alleen
wie de artsen links laat liggen en zich in het volste vertrouwen tot de heilige
wendt kan op bijstand rekenen-?". Het is aan de hand van deze theologie dat het
Lateraans Concilie in 1215 kan verbieden dat een arts zich langere tijd met de
behandeling van patient bezighoudt. De heilige kan, vanwege zijn bevoorrechte
po itie in Gods nabijheid, ook de vergeving van de zonden bewerken, en aldus
de belangrijkste genezing, die van de ziel, bewerken. In deze theologie zijn
lichaam en ziel wel degelijk een eenheid. Maar een eenheid die bestaat uit twee
ongelijke delen. De middeleeuwers zochten dus en masse genezing bij de relieken
van de heiligen, en waren bereid daarvoor dagen, weken, of maanden te reizen
(als de gezondheidstaestand
dat nog toeliet), en alles tot zich te nemen dat maar
op enigerlei wijze voor 'heilig' medicijn kon doorgaan.
Na de Reforrnatie werden de protestanten
geacht helemaal niet meer voor
genezing naar een heiligdom te reizen, en aan de katholieken werd een strakke
discipline opgelegd. Ook in de mariale heiligdommen van de Contrareformatie
vonden echter genezingen plaats. Eigenlijk mochten de heiligen zich van de
theologen aileen nog bezighouden met de genezing van de ziel, maar omdat ze
tach nog met enige regeimaat lichamen genazen, rees er een probleem. De
kritische houding van de protestanten
tegenover de geldgierigheid van de
beheerders van relieken en de toenemende
scepsis van de humanisten ten
aanzien van de wonderen dwong de roorns-katholieke
hierarchie tot een andere
strategie. Tegenover de spot en de scepsis stelde men een verslaglegging van de
wonderen
die gestaafd werd door betrouwbare
getuigenverklaringen
en
bekrachtigd door artsen en juristen. Ook de gelovigen wilden niet meer voor al
hun kwalen naar een heiligdom reizen: eerst werd een arts geconsulteerd en pas
wanneer die geen oplossing voor het probleem wist te bewerken, werd de reis
naar een heiligdom ondernomen.
De opeenvolgende
mirakelboekjes
van
Kevelaer spreken wat dat betreft al boekdelen. De vijand van de middeleeuwse
heilige wordt de medewerker met legitimerende bevoegdheid van de heilige van
de Contrareformatie.
En rnirakelboeken
laten niet na te vermelden dat een
wil niet zeggen dat er geen aandacht was voor de noden van de zieke, Her verzorgen van
zieken gold als een van de werken van barmhattigheid
en in kloosters was vaak vee! kennis over
geneeskunde
aanwczig. Her is hier echrer niet de plaats de onrwikkcling
van de geneeskunde
re
bespreken.
Zie daarvoor o. a.: SC~UPPERGES, H.: Antike und Mirtelalrcr; SCHIPPERGES, H.: Die
Kraneen il1l Mille/a/ter, SEIDLER, E.: Abendlandische
Neuzeit, in: SCHII'P"RGES, H., E. SEIDLER & P.
U. U SCHL:I.D (Hrsg.): Kranlebeit, Hei/ktlllst, Heillltlg 303-341; KOHI.ER, 0.: Die Utopie der
absoluten Gesundheit;
BI.ECOL:RT, W. DE, W. FR.IJHOFF & M. GIJS\X'IJT-HOFSTR.\ (red.): Glmzetl
ran genezjng. Gezondheid, tjekte en getleZe11 in ,Yoder/and. Zestiende tot begin twitltigste eeuu. (=
Amsterdamse
Hisrorische Reeks, Grote Serie, deel 16) (Hilversum 1993).
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dokter 'zijnde van een ander geloof de genezing op geen enkele manier kan
verklaren. Het wanttouwen geldt nu niet meer de arts, maar de patient, en in
zekere zin ook de heilige.
Deze trend komt in Lourdes tot een hoogtepunt. De gebeurtenissen in
Lourdes stelden de rooms-katholieke
hierarchic voor een verscheurend
dilemma: de wens het gedachtegoed van de Verlichting te incorporeren, een sine
qua non voor deelname van de katholieke kerk aan de mod erne maatschappij,
enerzijds, en de wens de afnemende macht en invloed - juist ten gevolge van
diezelfde Verlichting - te compenseren
door gebruik te maken van het
apologetisch potentieel van de wonderbaarlijke
genezingen in Lourdes,
anderzijds. Het waren niet aileen vrijdenkers als Zola die hun twijfels hadden bij
de genezingen in Lourdes. Ook binnen de rooms-katholieke kerk had menigeen
zijn bedenkingen. Om dit conflict te overstijgen werd de discussie over de
medische validiteit van de genezingen op het hoogste wetenschappelijke niveau
gevoerd.
Men
riep
beroemde
specialisten
naar
Lourdes,
belegde
wetenschappelijke congressen, besteedde jaren aan verhoor van getuigen en
deskundigen, en stelde verk1aringen op die wat betteft terminologie en
argumentatie
voiledig beantwoordden
aan de eisen van de medische
wetenschap aan het eind van de negentiende eeuw. In de tweede helft van de
twintigste eeuw is het erkend krijgen van een genezingswonder
nagenoeg
onmogelijk geworden. Het genezingsdiscours in Lourdes wordt dan, met veel
nadruk van de kant van de pastoraal verantwoordelijken, voiledig spiritueel
geduid.
Kerk en theologie hebben zich door de eeuwen aangepast aan de
veranderende visies op ziekte en gezondheid, de genezingen geaccepteerd,
gebruikt, beoordeeld en verworpen naar gelang het tijdsgewricht. De pelgrims
hebben zich daar over het algemeen weinig van aangettokken. Ze gingen op
weg om genezen te worden van kwalen waarmee ze niet konden leven, en die
'thuis' niet te genezen waren. En ze werden genezen, althans: ze voelden zich
genezen. Dat is ook in de eenentwintigste eeuw niet anders.
Het dualistische mensbeeld dat de kerkvaders introduceerden en dat door de
rniddeleeuwse theologen werd aangescherpt, werd tijdens de Verlichting
verabsoluteerd. Door die ontwikkeling verloren de theologen hun belangstelling
voor het lichaam. Pas geruime tijd na de introductie van de bijbelwetenschap
worden er vraagtekens gezet bij de uitsluitende aandacht voor de ziel in de
theologie van na de Verlichting, en dringt het besef door dat in de bijbelse
geschriften
een ander mensbeeld
aan de orde is. Enerzijds
worden
bijbelvertalingen aangepast. De passage Matteus 16, 26298 wordt in de vertaling
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Bijbelgenootschap (1951) nog geformuleerd als: Want wat
zou het een mens baten, als hij de gehele uereid won, maar schade leed aan zjjn zjel? De
Nieuwe Bijbel Vertaling (2004) zegt: Wat beef: eenmens eraan de bele uereld te winnen
als hij er het leuen bij inschiet?299 Anderzijds krijgen ook systematisch theologen
van het Nederlands

meer belangstelling
voar de eenheid van de mens, als eersten de
bevrijdingstheologen.
Zoals
10
hoofdstuk
III aangegeven,
heeft
de
bevrijdingstheologie haar wortels in de 'volksreligiositeit' van Latijns Amerika.
De leden van de basisbewegingen, die zich losmaakten van het officiele
katholicisme - dat enerzijds niet paste in de cultuur en zich anderzijds niet of
nauwelijks bekommerde
om de slechte levensomstandigheden
van het
overgrote deel van een bevolking die geregeerd werd door dictators - begonnen
met nieuwe ogen de bijbel te lezen en vanuit een nieuwe hermeneutiek te
theologiseren, en zij brachten het lichaam weer binnen in de theologisch
reflectie. Via de bevrijdingstheologen vond deze denkwijze ingang in bredere
kring300 en tenslotte werd zij aan het eind van de twintigste eeuw opgenomen in
de theologische oeuvres van de toonaangevende
protestantse en katholieke
theologen van de twintigste eeuw-v'. Edward Schillebeeckx schrijft: Vanuit

christdijke optiek is menselijk bei! geen 'zjelenhezl~ zoals sommige spirituele goeroes nog
uoortdurend beweren;het is een geluk dat je ten volle naar ~eestelijke lichame!ijkheid' of
'Iichamelijkegeest' ten dee! valt. Mensen zjjn beslist geen engelen [... J maar hun geest is
lichamelijk en hun lichaam is geestelijk '302. De theologische reflectie op de
pelgrimage en de genezingen in de heiligdommen is echter ook door deze
theologen niet opnieuw opgenomen. Zowel de bevrijdingstheologen
als ook
enkele van de latere 'grote' theologen staan in een moeizame verhouding met
de rooms-katholieke hierarchie=", maar hun werk vindt grote weerklank, ook
aan protestantse zijde. En deze theologie, waarin de mens weer als een eenheid
wardt beschouwd, staat niet alleen in lijn met die van het Nieuwe Testament,
maar wordt ook volledig ondersteund
door de ontwikkelingen
in de
geneeskunde.
Toeo het lichaam in de vroegmoderne
tijd uit de belangstelling van de
theologen en ftlosofen verdween, en het niet langer, zoals in de middeleeuwen,
als een gevaar voor de geest werd beschouwd, kon de somatische geneeskuode
zich vrij ontwikkelen. Aanvankelijk kon zij, ondanks andere pretenties, meestal
niet vee! meer doen dan dat, waartoe ook de relieken van een heilige in staat

H.: Her binnenste kwijtgeraakt? Mensen als beeld van God, in: P. OOI'vLEN,
J. KJRKELS (red.): Hersenm, bewtlst'{jjn, Ziehlop onszelf 50-78.
3W Zie: BORG~LIJ'\J, E.: Sporen van een bevnjdende God. Unnersitaire the%gie in aans/uiting op utip'lSAmerikaanse bevri;dil1gstheologie,zwarte the%gie en [eministische the%gie (Kampen 1990) .
.101 Zie: Inleiding 3.1.
3112 SCJ--Ul.LEBEECK.\:, E.: Naar een herontdekking van de chrisrelijke sacramenten 167.
}(J} Eugen Drewennann
is in 1992 uit her priesterambr gezet.
299

Zie oak:

J. W. M.

H.\RJNG,

OSSE & V. G. H.
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waren. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter door de eeuwen een steeds
verfijoder inzicht in de processen van gezondheid en pathologie opgeleverd en
geresulteerd in een sterke verbetering van de volksgezondheid
en de
levenskwaliteit van degenen die van die inzichten konden profiteren.
Uit de filosofie ontwikkelde zich daarnaast in de negentiende eeuw de
psychologie, die zich het verwerven van wetenschappelijke kennis van de
(zieke) menselijke geest ten doel stelde. Hiermee leek de medische wetenschap
haar eigen dualiteit te creeren: enerzijds het onderzoek van de 'materie' door de
artsen, anderzijds het onderzoek van het 'immateriele' door de psychologen.
Aan het eind van de twintigste eeuw wordt ook deze dualiteit in hoog tempo
opgeheven. De cognitieve psychologie eo de neurowetenschappen
gaan samen
op in een nieuwe discipline: de cognitieve neuronetenscbappen. Een ander
onderzoeksgebied dat is voortgekomen uit een samengaan van psychologisch
(met name gezondheidspsychologisch),
neurowetenschappelijk
en medisch
onderzoek is het vakgebied van de p,rychoneuroittlttlun%gie.
Het is de psychoneuroimmunologie
die op wetenschappelijke wijze de
eenheid van de mens in ziekte en gezondheid aan het licht brengt. Dit
vakgebied kan dus van betekenis zijn voor een nieuwe theologische inbedding
van de pelgrimage, nu het concept 'volksreligiositeit', zoals is beargumenteerd
in hoofdstuk III, in het geval van de pelgrimage weinig theologisch perspectief
biedt. De visie op de mens als eenheid van lichaam en ziel/ geest, die vanaf het
Nieuwe Testament tot aan de Verlichting in verschillende gedaanten in het
christendom overheerste, maar door het cartesiaanse Verlichtingsdenken werd
vervangen door een dualistisch mensbeeld, kan via de psychoneuroimunologie
zowel theologisch als geneeskundig op het niveau van de eenentwintigste eeuw
in ere worden hersteld. Theologie en geneeskunde lijken elkaar, na eeuwen van
scheiding, ieder vanuit de ontwikkelingen in hun eigen vakgebied, weer te
hebben gevonden in de overtuiging dat de mens een eenheid vormt. Er kan met
een nieuwe blik worden gekeken naar de comb ina tie van pelgrin1age en
genezing, een combinatie die zich door de eeuwen in voor- en tegenspoed heeft
weten te handhaven en ook va or de moderne en postmoderne mens nog
betekenis heeft. In de volgende paragraaf zal een beknopt overzicht worden
gegeven van het vakgebied van de psychoneuroimmunologie,
het onderzoek en
de resultaten.

IV,8

DE PSYCHONEUROI::-,~·ruNOLOG1E

In/eiding
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Een van de verworvenheden
van de neurowetenschappen
en de moleculaire
biologie in de afgelopen twee a drie decenniaw', het inzicht dat op moleculair
niveau het irnmuunsysteem,
het endocriene
systeem
en het centrale
zenuwstelsel intensief met elkaar communicerenw-,
heeft de visie van de
geneeskunde
op de relatie russen lichaam en psyche veranderd-v',
De
wetenschappelijke
discipline
van de 'psychoneuroimmunologie'
of de
'neuroimmunomodulatie'
heeft haar ontstaan te danken aan deze ontdekking-?'.
Het idee dat emoties en mentale process en van invloed zijn op de
lichamelijke gezondheid is natuurlijk niet nieuw, AI in de oudheid was dit
fenomeen bekend308• Maar de fysiologische processen die de achtergrond van
het fenomeen vormen zijn pas binnen het bereik van de wetenschap gekomen
in de rweede helft van de twintigste eeuw en nog lang niet ontrafeld. De
interesse in het yak heeft een beduidende impuls gekregen door her onderzoek
naar veranderingen
in her immuunsysteem
die worden veroorzaakt
door
infectie met HJV (buman immunodeficienry virus).
De communicatie tussen het centrale zenuwstelsel, het endocriene systeem
en het immuunsysteern
is mogelijk doordat
deze systemen gelijksoortige
moleculen
(respectievelijk
neurotransmitters,
hormonen
en cytokines)
gebruiken als communicatiemiddel.
De functie van deze interactie (zoals
overigens van talloze andere lichaamsfuncties)
is de handhaving
van de
homeostase, een dynamische evenwichtstoestand
van een aantal fysiologische
waarden. Wanneer die waarden langdurig buiten bepaalde parameters komen te
liggen, loopt het voortbestaan van het organisme gevaar.
Binnen
her vakgebied
van
de
psychoneuroimmunologie
werken
vertegenwoordigers
van verschillende
disciplines
samen:
psychologen,

3114 De
eerste editie van her standaardwerk
Psycboneuroimmllnolo!!J, geredigeerd door een van de
pioniers van her vak, Robert Ader, verscheen
in 1981. Zie voor de onrwikkeling
van het vak:
Fl.ESHNER, 1\1. & 1\1. L. L.IL:DE:-.JSJ..IGER: Psychoricuroimmunology:
then and now, in: Behavioral
and Cognitit'e Neuroscience Reviews 3/2 (2004) 114-130.
305 Een waarschijnlijk
evolurionair oud mechanisme.
Een zclfde moleculaire inreractie kan ook in
ongewervelden
worden waargenomen.
Zie: OTT.I\·I INI, E., E. CISELGR.INDl & C. F~INCF.sCHI:
Cytokines and evolution: in vitro effects ofTL-1o:, IL-l~, TNF-o: and TNF-~ on an ancestral type
of Stress response, in: Biocbemica] and Biophysical Research CommllnicatioflS 207/1 (1995) 288-292;
Hrrsrxc, M. 0.: Communication In tbe Endoaine and Immune Systems. Pb)'Siology and Phylogel1J

(Nijmegen 2006).
PROLO, P., F. CHI.IPI'FLI.I,

30('

A.

FIORL'CCI, A.

novro, M.

L. S.IRTORl & A.

ANGELI:

Psychoneuroimmunology.
New avenues of research for the twenty-first century, in: M. CL:TOLO
(ed.): Neuroendocrine [mmune Basis 0/ tbe Rhmmatit' Diseases IJ. Proceedings of the Second International
Conference (= Annals of the New York Academy of Sciences 966) (New York 2002) 400-408.
307 H.~_\s, H_ S. & K. SCH.Il:ENSTEIN: Immunity,
hormones,
and the brain, in: Allergy 56/6 (2001)
470-477.
308 Zie voor een kort overzicht:
S()~G, C. & B. E. LEON.IRO: Fundamentals of P!}cboncllroimn'lllfl%gy
(Chichester

etc. 2000) 1-2.
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neurowetenschappers,
immunologen, fysiologen, farmacologen, psychiaters, en
daarnaast deskundigen op het gebied van infectieziekten en deskundigen op het
gebied van specifieke auto-immuunziekten
zoals reuma. Vanwege deze grote
varieteit aan invalshoeken,
en dus aan onderzoeksmethoden,
zijn de
onderzoeksresultaten
soms moeilijk te vergelijken en te systematiserenv'".

Drie systemen
Het endocriene systeem
De taak van het endocriene systeem in de handhaving van de homeostase is
gelegen in het vertalen van neurale signalen in hormonale activiteit. Vanuit het
centrale zenuwstelsel (met name de hypothalamus) worden, via de hypofyse en
in mindere mate via het autonome zenuwstelsel, signalen doorgegeven die
betrekking hebben op de (verstoorde)
homeostase
van het organisme.
Verstoringen
betreffen vooral tegelmatig weerkerende
interne processen:
honger, dorst, verrnoeidheid,
de drang tot voottplanting.
De hormonale
activiteit
zorgt
vervolgens
voor
fysiologische
veranderingen
en
gedragsverandetingen
die zijn gericht op herstel van de homeostase: eten,
drinken, slapen, seks. De activiteit van het endocriene systeem wordt dus
beinvloed door verschillende biologische ritmes.
Het endocriene systeem bestaat uit een aantal organen, de horrnonen die
deze organen produceren, en de receptoren via welke die hormonen hun werk
kunnen doen. De belangrijkste organen die geheel of gedeeltelijk zijn belast met
de productie
van horrnonen
zijn: hypothalamus,
hypofyse, schildklier,
alvleesklier, bijnieren en voortplantingsorganen.
Deze organen scheiden
hormonen af in de bloedbaan: de endocriene hormonen-tv. Daarnaast bevinden
zich in a1lerlei andere organen door het hele lichaarn weefselceUen die
hormonen aanmaken.
Hormonen zijn moleculen-!' die worden geproduceetd door een eel, daarna
enige tijd besehikbaar zijn voor aetiviteit en vervolgens verva1len. Tal van
versehillende soorten rnoleeulen doen dien t als hormoon, van eenvoudige tot
Hieronder zullen aileen die aspecten van de psychoneuroimmunologie die voor dit onderzoek
van belang zijn worden besproken. Een uitpurtende behandeling van het vakgebied wordt niet
nagestreefd.
310 Autocriene en paracriene hormonen zijn hormonen die niet in de circulatie komen, maar hun
werk verrichten dicht bij de plaats van ontstaan.
311 Definitie: A hormone is a bi017l0lecule,
which is produced I::Y a specialized cell type, is secretedfrom a ductless
gland directlY into the bloodstream, and acts on distant target cdlsl tissues, to reglliate pre-existing celllliar
activities. Zie: TURNBULL, A. V. & c. L. R:!Y1ER: Regulation of the hypothalamic-pituitary-adrenal
axis by cytokines: actions and mechanisms of action, in: Physiological Revie.ws 7911 (1999) 2.
3Q9
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zeer
complexe.
Somrnige
hormoonproducerende
ceilen
kunnen
een
'voorraadje' aanleggen, en zijn dus in staat om, wanneer dat noclig is, in korte
tijd een grote hoeveelheid van een bepaald hormoon
in de bloedbaan te
brengen. Andere cellen brengen continu hormonen in de bloedbaan. In het
laatste geval wordt de aanmaak meestal gereguleerd door een biologische klok
(bijvoorbeeld in een dag-en-nachtritme).
Via het bloed kunnen de endocriene hormonen in principe werkzaam zijn in
her hele lichaam, maar aileen op plaatsen waar zich een receptor bevindt voor
dat bepaalde horrnoon
(molecuul). Geen enkele lichaamscel onttrekt zich
voileclig aan de invloed van hormonen. Wanneer een hormoon zich hecht aan
een passende receptor treden er veranderingen
op in de activiteiten van de
ontvangende eel.
Het zenuwstelsel
De taak van het zenuwstelsel is het registreren van signalen van binnen en
buiten het organisrne, de verwerking van aile inforrnatie clie die signalen
opleveren, en de eventuele aanpassing van het gedrag. Het zenuwstelsel houdt
zich dus, anders dan het endoeriene stelsel ook met de 'buitenwereld' bezig.
Het zenuwstelsel is ingedeeld in twee delen: her centrale zenuwstelsel dat
bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg, en het perifere zenuwstelsel dat aile
overige zenuwverbindingen
in het liehaam bevat. Het perifere zenuwstelsel is
weer verdeeld in twee groepen zenuwverbindingen:
het autonome zenuwstelsel
en her somatisehe zenuwstelsel. Het somatische stelsel stuurt aile willekeurige
aeties van het liehaam aan, het autonome aile onwillekeurige, dat wi! zeggen: de
inwenclige organen, ademhaling en bloedsornloop. Het autonome zenuwstelsel
is weer verdeeld in een sympathisch en een parasympathiseh
gedeelte.
Het centrale zenuwstelsel krijgt informatie binnen via de zintuigen. Deze
informatie wordt verspreid en verwerkt door de zenuwceilen (neuronen) van
verschillende gespeeialiseerde hersendelen. Neuronen zijn langgerekte ceilen die
informatie
transporteren
door
middel van interne
elektrisehe
impulsen
(actiepotentialen).
Die actiepotentialen
monden aan het einde van iedere
neuron uit in de afscheiding van een chemische stof (neurotransmirter-!")
waarmee het signaal wordt doorgegeven
aan een volgende
neuron. Die
transporteert
het signaal op zijn beurt weer via een aetiepotentiaal
verder,
enzovoort.
Ook neurotransmitters
zijn moleculen van uiteenlopende
struetuur en
cornplexiteit.
De ruirnte tussen
rwee neuronen
waarin
de chemische

m Definitie: A romp/ex l1lo/em/e It'/;ie/; acts as a c/;mllca/ mwengerfor com'e),ing electrical sig/Ja/.rbetlPeen
neurons at S)mapticpoillts. physics.sn.edu/ courses/ modules/i\J].f/gloss/ gloss.hunl
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signaaloverdraeht plaats vindt wordt een synaps genoemd. De pre-synaptisehe
eel produeeert een neurotransmitter en de post-synaptische eel bezit reeeptoren
waaraan die neurotransmitter
zieh kan heehten om zo de aetiviteit van de
ontvangende eel te beinvloeden.
Neurotransmitters
vertonen dus overeenkomsten
met hormonen.
Ook
neurotransmitters
zijn moleeulen die worden geproduceerd door een eel, en
vervolgens hun werk doen via een passende receptor op een ontvangende eel.
Een aantal moleeulen vervult beide funeties: in de periferie als hormoon, in het
zenuwstelsel als neurotransmitter.
Waar eehter de endoeriene hormonen een
diffuus bereik hebben dat zieh in principe uitstrekt tot aile gesehikte reeeptoren
in het liehaam, heeft een neurotransmitter een beperkt bereik van een of enkele
naburige neuronen. Vaak wordt het endoeriene stelsel vergeleken met een
radiozender en het zenuwstelsel met een telefoonverbinding.
De volwassen menselijke hersenen bevatten 1011 neuronen. Naast neuronen
bestaat het centrale zenuwstelsel ook uit z.g. gliaeellen, die zelf geen signalen
doorgeven maar tal van andere taken uitvoeren die van belang zijn voor het
funetioneren van de neuronen. Bij de geboorte zijn de menselijke hersenen nog
niet volgroeid. Hoewel de funetionele structuur van de hersenen voor een
belangrijk deel genetiseh wordt bepaald, zijn toeh ervaringen in de vroege jeugd
- wanneer de plastieiteit het grootst is - van essentieel belang voor de
(dis)funetie van de hersenen in het latere leven. Parameters die in de vroege
jeugd worden gezet, zijn moeilijk meer te verandereo. Verschillen in 'karakter'
(dat wi! zeggen het geheel van genetiseh bepaalde en door ervaring 'geleerde'
eigensehappen)
zijn
de
weerspiegeling
van
verschillen
10
funetioneringspatronen
van de hersenen. Overigens blijft de plastieiteit van de
hersenen - dat wil zeggen het vermogen om te 'leren' - bij de mens tot op hoge
leeftijd in zekere mate gehandhaafd.
Het imrnuunsysteem
De belangrijkste funetie van het imrnuunsysteem is het maken van een
onderseheid tussen wat 'zeit' is en wat 'niet-zelf (dus een indringer) is, en het
verwijderen van indringers uit het liehaam. Pas wanneer zieh een indringer
meldt, wordt het immuunsysteem
aetief. Daarin versehilt het van het
endoeriene systeem en het zenuwstelsel die beide permanent
aetief zijn.
Wanneer
het imrnuunsysteern
niet goed funetioneert
en zich tegen
lichaamseigen cellen richt, ontstaat een z.g. auto-immuunreaetie of -ziekte.
Het immuunsysteem
wordt verzorgd door een aantal organen: de
thymusklier, het beenmerg, de lymfknopen, de milt en gedeelten van de
slijmvliezen. Deze organen hebben aile een taak bij de produetie en de rijping
van de verschillende cellen - de z.g. witte bloedeellen of leukoeyten - die zorgen
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voor de immuunreactie,
en bij her transport (via de bloedcirculatie)
van de
juiste combinatie van deze cellen naar die plaatsen in het lichaarn waar een
indringer zich manifesteert. De aantallen leukocyten in het bloed geven een
beeld van de immuunstatus op dat rnornentu-.
De leukocyten zijn in grate lijnen onderverdeeld in vijf verschillende types:
T-cellen, B-cellen, NK-cellen, monocyten/macrofagen,
granulocyten. Deze vijf
verschillende
typen leukocyten
bestrijden
met verschillende
technieken
verschillende soorten indringers. De vijf typen zijn ieder weer onderverdeeld in
verschillende subtypen die naar hun specialisatie worden onderscheiden
aan de
hand van de verschillende
membrane markers, onderscheidingstekens
op de
oppervlakte van de eel.
Wat betreft deze studie is in eerste instantie
de activiteit van het
immuunsysteem op moleculair niveau van belang. Wat in het endocriene stelsel
de hormonen zijn en in het zenuwstelsel de neurotransmitters,
dat zijn in her
immuunsysteem
de cytokines.
Cytokinest!+
zijn, evenals hormonen
en
neurotransmitters,
moleculen.
In dit geval uitsluitend
eiwitmoleculen.
Ze
functioneren
als boodschappers
tussen de verschillende
cellen van het
immuunsysteem,
voornamelijk
autocrien
en paracrien,
in mind ere mate
endocrien. Ze worden o. a. door leukocyten afgescheiden en ze veranderen het
gedrag en de functie van andere leukocyten. Zij hebben dus een zelfde functie
als
hormonen
en
neurotransmitters.
Sommige
cytokines
zijn
als
neurotransmitter
actief in het centrale zenuwstelsel, andere gedragen zich als
endocriene hormonen.
Ook cytokines zijn er in een aantal typen en een groot aantal subtypen.
Receptoren
voor cytokines worden
aangetroffen
op leukocyten,
op de
weefselcellen van de organen die het irnmuunsysteem
aansturen, maar ook op
endocriene weefselcellen en op de neuronen van het centrale zenuwstelsel.
Door die receptoren voor cytokines in de hersenen heeft het immuunsysteem
niet aileen een functie als afweersysteem van interne en externe bedreigingen,
maar ook als een 'zintuig' dat informatie over de toestand aan de periferie van
het lichaam doorgeeft aan het centrale zenuwstelsel.
Dus: ieder type leukocyt is onderverdeeld
in tal van subtypes die in
verschillende
combinatie
verschillende
effecten sorteren. Dit ingewikkelde
netwerk van leukocyten wordt op haar beurt aangestuurd
door een nog
ingewikkelder nerwerk van cytokines, die weer verschillende effecten hebben

F. S., A. H. MILLER, B. S. McEw'EN & R. L SPENr:ER: Effects of stress on
immune cell distribution, in: Journal oflmmtltlology 154/10 (1995) 5511-5527.
31. Definitie:
Cytokines are regulatory proteins secreted I!),white blood cells and a variety of other cells in the
3D DH.\B.-\R,

boc!y;tbe pleiotropic actions of cytokincs include numerous effects 011 cells of the immune system and modulation of
inflammatory responses. Zie: TL'RNllL'LL, A. V. & c. L. RI\1FR: Regulation of the hypothalamicpituitary-adrenal

axis 2.
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op de verschillende leukocyt subtypen. Cytokine-activiteit vindt plaats binnen
een ingewikkeld nerwerk van synergie en antagonisme dat uitmondt in diverse
cascades en feedback circuits.
In de afgelopen decennia is aan het licht gekomen dat dit op zich al
onoverzichtelijke
immuunsysteem
een
gecompliceerde
communicatie
onderhoudt met het endocriene systeem en het centrale zenuwstelsel-'>, Die
communicatie is van belang voor dit onderzoek en zal hieronder worden
besproken. Vooral de interactie tussen het immuunsysteem
en het centrale
zenuwstelsel biedt een nieuw perspectief op de eenheid van lichaam en
ziel/geest in ziekte en gezondheid. Processen in het centrale zenuwstelsel
kunnen de activiteit van het immuunsysteem bemvloeden en zo het verloop van
een ziekteproces sturen. Omgekeerd kan het immuunsysteem de activiteit van
het centrale zenuwstelsel beinvloeden en daardoor richting geven aan het
denken. Dit gegeven opent mogelijkheden voor een genezingstheologie van de
pelgrirnage.

Interactie
Tussen het centrale zenuwste1se1 en het immuunsysteem
De eerste onderzoeken naar de invloed van het centrale zenuwstelsel op het
immuunsysteem werden uitgevoerd op ratten en muizen. Daaruit bleek dat
deze beinvloeding voornamelijk geschiedt door het limbisch systeem, een
centraal in de hersenen gelegen, evolutionair oude verzameling neuronale
structuren (waaronder de thalamus, de hypothalamus, de hippocampus, en de
amygdala; ook de nucleus accumbens wordt wel tot het limbisch systeem
gerekend) die een aantal basisfuncties in het menselijk lichaam aansturen. Maar

_115

SONG, C & B. E_ LE.ON,-\.RD: Fundamentals ofPsychoneuroimmunolof!) 5-31. Een van de problemen

bij het systematiseren
van
her onderzoek
is her feit dat binnen
de verschillende
onderzoeksdisciplines
her immuunsysteem
op verschillende
niveaus
en met verschillende
methoden onderzocht
wordt: her tellen van leukocyren in de circulatie, her tellcn van leukocyten
in (orgaan)weefsel,
het vastsrellen van de percentuele verhoudingen
van de verschillende
soorten
leukocyren, her testen van de reactiviteit van leukocyten in vitro, het vastsrellen van hoeveelheden
cytokines, her vaststellen
van percentages
cytokines, enzovoort, Met al deze methoden
wordt
informatie verkregen over het functioneren
van her immuunsysreem,
maar die informatie is niet
zonder meer vergelijkbaar.
Een dee! van de tegenstrijdigheden
in de onderzoeksresultaten
is
waarschijnlijk
hieraan
te
danken.
Hier
komen
aIleen
de
grote
lijnen
van
her
psychoneuroimmunologisch
onderzoek
aan de orde en zal deze rnethodeproblernatiek
verder
buiten beschouwing
worden geillten_ Zie voor de verschillende
onderzoeksmethoden:
idem 32-

46_
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ook delen van de hers ens ram en verschillende andere hersenstructuren
spelen
een rol in de neuroimmunomodularieus.
Bei:nvloeding van her immuunsysteem
door het centrale zenuwstelsel
verloopt
via verschillende
routes:
direct via de innervatie
van de
immuunorganen
door het autonome
zenuwstelsel
en via receptoren
voor
verschillende neurotransmitters
op circulerende immuuncellen-!",
en indirect
via het endocriene stelsel. Bovendien worden in het centrale zenuwstelsel ook
cytokines aangemaakt, en deze cenuaal aangemaakte cytokines blijken ook in de
periferie actief te zijn318, Dit berekent dat de werking van het immuunsysteem
(en dus her verloop van een ziekte) langs verschillende wegen kan worden
beinvloed
door
het functioneren
van het centrale
zenuwstelsel.
Op
gedragsniveau
betekent dit dat de activireiten, de stemming
en ook de
karaktereigenschappen
(de combinarie
van overgeerfde
en door ervaring
verworven kenmerken van de levenshouding)
van een individu van invloed
kunnen zijn op her functioneren
van het immuunsysteem,
en dus op de
gezondheid-!'',
Een groot aantal neurotransmitters is betrokken bij de interactie tussen het
zenuwstelsel en het imrnuunsysteern.
De belangrijkste zijn: de catecholamines
(noradrenaline, adrenaline en dopamine), serotonine, acetylcholine, endorfines
en GABA (gamma-amino-butyric
acid), De weefselcellen en leukocyten van het
immuunsysteem
hebben verschillende combinaties van receptoren voor deze
neurotransrrutters,
Maar het immuunsysteem
oefent, zoals gezegd, omgekeerd ook invloed uit
op het centrale zenuwstelsel. Tot voor kort werden de hersenen beschouwd als
een gesloten systeern dat veilig was afgesloten voor invloeden van buitenaf
door de verdikte wanden van de bloedvaten die de hersenen verzorgen, de z,g,
blood-brain barrier (BBB) , De BBB bLijkt echter met zo hermetisch te zijn als
werd gedacht. Cytokines in de circulatie blijken de BBB te kunnen passeren=?
116 Zie voor de rol "an verschillcnde herscnstrucruren
in de psychoneuroimrnunologie: H I""IS,H,
S, & K. SCH,IL"":--JSTr.l'J:
Neuroimmunomodulation
via limbic structures - the neuroanatomy of
psychoimmunologv, in: Progress ill j\'eurobiology 51/2 (1997) 195-222"
11' idem; S 1"Jl)lcRS,
y, M. & R" H, STR"IL'B:Norepinephrine, the 0-adrenergic receptor, and
immunity, in: Brain. Beballiorand ll'l//JI/Illif]' 16/2 (2002) 290-332; ,\Im1'< II-LIN,J,l KRCSZF.\XSK,I,K
i\lIDDE.'I & T CILL.IH.\:\": Sympathetic nervous system regulation of immunity, in: [ournai of
Neuroi!l711J1Itioiogy147/1-2 (2004) 87-90"
11K I\[ I1ER,S, F: Bi-directional immune-brain
communication: implications for understanding
stress, pain, and cognition, in: Brain, Bebatuor, and ImflltlJlif]' 17 (2003) 69-85"
119 Zie voor de invloed van karaktcreigenschappen
op her immuunsysteern verder: 1V8
1211 Langs welke \\<eg(cn) is nog ondcrwerp
van debar. Zie: WII_"O'J, C j., C E FINCH & K J
COfH,;-';: C\Tokincs and cognition - the case for a head-to-toe inflammatory paradigm, in: jo/(mal
o/tbe AJJ1m"call Gerialtirs Society 50/12 (2002) 2041-1056; J\lllER, S, F,: Immunc-to-central nervous
s)-stem communication and its role in modulating pain and cognition: implications for cancer and
cancer treatment, in: Brain, BeiJtJl-ior, lIlid im/Jiunity 17 (SuppL 1) (2003) S125-S 131; DL"';-';, A J:
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en receptoren voor enkele van deze moleculen, met name voor IL-l, IL-6, en
TNF-cx311, zijn gesignaleerd op neuronen in o.a. de hypothalamus.
Vooral de
aanwezigheid van IL-l ~ blijkt grote invloed te hebben op de activiteiten van
neurotransmitters
in de hersenen, met name noradrenaline,
serotonine
en
dopaminev? in de hypothalamus, de hippocampus en de nucleus accumbens-".
Niet aileen blijken sommige neuronen en gliacellen zelf verschillende cytokines
te produceren,
ook omgekeerd produceren
immuuncellen
neurotransmitters
zoals catecholamines en acerylcholine-", Enkele cytokines, zoals IL-l, fungeren
als neurotransmitrer-"
en hebben bovendien waarschijnlijk een neurotrofische
taak326.
De communicatie
van het immuunsysteem
met het centrale zenuwstelsel
verloopt
niet aileen via de circulatie: de neuronen
van het autonome
zenuwstelsel (met name de nervus vagus) zijn ook betrokken bij de signalering
van het immuunsysteem
naar het centrale zenuwstelsel, vooral bij de aanvang
van de activering van het immuunstelsel door een infectie o.i.d.V',

Psychoncuroimmunology,
stress and infection,
in: H. FRIEn1vL\N, T. W. KLI':JN & A. L.
FRJEn~L\N: PrychoneliroiI'J7Imtnolo/!J)Stress and Infeaion (Boca Raton etc. 1996) 25-46; H.\,\s, H. S. &
K. SCH.\UENSTF.IN: Neuroimmunomodulation
via limbic structures.
321 IL-1, IL-6 en TNF()( zijn 'ontstekingsbevorderende'
cytokines. Zij dirigeren leukocyten naar
getnfecteerd
weefsel om de indringer onschadelijk te maken. Andere cytokines, zeals IL-1 0 en ILB hebben een tegenovergestelde
funcrie: zi] remrnen de onrsreking af.
.122 C.WURON, L. & A. H.l\fJLLER: Cyrokines
and psychopathology:
lessons from interferon-a,
in:
Biological Psychiatry 56/11 (2004) 819-824.
323 K\BIERSCH,
A., H. FURC~\\\".\, A. DEL REv & H. O. BESEDO\,SKY: Administration
of
intcrleukin-I
at birth affects dopaminergic
neurons
in adult mice, in: M. MCC.\NN (ed.):
l\'mroimmllnomodztiation. Moleadar Aspects, Tn/egrati1}eSystems, and Chnica! .Advances (= Annals of the
New York Academy of Sciences vol, 840) (New York 1998) 123-127; WILSO~, C,}; C. E. FINCH
& H.J COHEN: Cytokines and cognition.
324 H~\.\S, H. S. & K SCH.\LENSTF.lN: Neuroimmunomodulation
via limbic structures.
325 Her is nog onduidelijk
of dit permanent
is, of aileen wanneer her immuunsysteern
actief is.
Zie: WILSON, C. J.,
E. PJNr.H & 1-1. J. COHEN: Cytokines
and cognition.
Vitkovic e.a.
concluderen
dar IL-l en TNFa een srrucrurele functie hebben in her centrale zenuwstelsel.
Zie:
VJTKO\'IC, L,j. BOCK.\ERT & C. j.\CQLE: "Inflammatory"
cytokines: neuromodulators
in normal
brain?, in: [ouma! ofNellrocbemistry 74/2 (2000) 457- 471.
126 HA.\S, H. S. & K SCH.\CE1'JSTEIN: Neuroirnmunomodulation
via limbic structures.
3T l'vL\IER, S. F.: Bi-directional
immune-brain
communication;
D.\NTZER, R.: Cytokine-induced
sickness behavior: mechanisms
and implications,
in: B. SORe; &J. R. BELL (ed.): The Role ofI\'ettral
PlaJticity in CbenJical Intolerance (= Annals of the New York Academy of Sciences vol, 933) (New
York 2001) 222-234; H.\.\S, H. S. & K SCH,\LENSTEIN: Neuroimmunomodulation
via limbic
structures;
KELLEY, K. WI., R.-?lL BLLTHE, R. D.\NTZF.R, J.-H. ZHOC, W.-H. SHEN, R. W.
JOI-L,,"SON & S. R. BRUL'SS.\RD: Cyrokine-induccd
sickness behavior,
in: Brain, Bebavior, and
Immllnity 17 (2003) (Suppl. 1) S112-S118; KONS~L\N,J. P., p P~\R;-.,JET& R. D_\NTZER: Cyrokineinduced sickness behaviour: mechanisms
and implications,
in: Trends in ]'\emvsciences 25/3 (2002)
154-159.
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De invloed van cytokines op her centrale zenuwstelsel blijkt o. a. uit het
'ziektegedrag'328: koorts, gebrek
aan eetlust (anorexia),
slaperigheid,
het
onvermogen
ergens plezier aan te beleven (anhedonia) enzovoot,
zijn het
gevolg van de activiteit van cytokines in het centrale zenuwstelsel en niet een
rechtstreeks effect van de ziekte op het lichaam. Oat is ontdekt doordat de
behandeling met cytokines-", die bijvoorbeeld kankerpatienren
en patienten
met HIV ondergaan,
gepaard
gaat met ernstige ziekteverschijnselen=",
waaronder
(op de langere termijn)
ook depressiviteitv'
en cognitieve
storingen-v. Deze ziekteverschijnselen
blijken te worden veroorzaakt door de
cytokines IL-1 (~) (koorts), IL-6 en TNFam. De samenstelling van de cytokine
'cocktail'v-,
die afhankelijk
is van de specifieke
taak waarvoor
her
immuunstelsel zich gesteld ziet, is bepalend voor de aard van de fysiologische
veranderingen en de veranderingen in het gedrag335. Zo bezien is 'ziektegedrag'
de expressie op gedragsniveau van een neuronaal proces dat wordt aangestuurd
door het perifere gedeelte van het irnmuunsysteem. Maar 'ziektegedrag' is meer
dan dat. Het reorganiseen de perceptie en de acties van een organisme zodanig
dat op de meest efficiente wijze het hoofd wordt geboden aan de ziekte. Vooral
koorts en anorexia lijken belangrijke strategieen te zijn waarmee een organisme
zich weert tegen infecties. Slaperigheid en gebrek aan eetlust blijken niet aIleen
symptomen, maar ook effectieve genezingsstrategieen.
Beperking ten aanzien

12R KELLEY, K. W., R.-M. BLUTHE, R. D.\NTZER,j.-H.
ZHOU, W.-H. SHEN, R. W ..JOHNSON & S. R.
BROUSS.\RD: Cytokine-induced
sickness behavior; KONSM.\N, J. P., P. P.\RNFT & R. D,\NTZFR:
Cytokine-induced
sickness behaviour.
329 Cytokines
kunnen ook als medicijn worden toegediend.
,)00 C\PURON, L. & A. H. MILLER: Cytokines
and psychopathology.
331 Vanwege
her feit dar medicinaal toegediende
cvrokines depressies kunnen veroorzaken
is men

gaan onderzoeken
of een ontregelde
cytokineproductie
rnisschien een van de oorzaken
van
depressies is. Zie: D.\NTZER, R., E. E. WOLLM.\N & R. YIRMLI: Cytokines, Stress and Depression (=
Advances in Experimental
Medicine and Biology, vol. 461) (New York etc. 1999) 317-329;
D,\NTZER, R.: Cytokine-induced
sickness behavior; C\PL:RON, L. & A. H. MILLER: Cytokines and
psychopathology.
Profylactische
behandeling
met een antidepressivum
blijkt de ontwikkeling
van
een depressie bij kankerpatienren
die met cytokines worden behandeld
te voorkornen,
Zie:
C\PURO>J, L. & R. D.INTZF.R: Cyrokines and depression:
the need for a new paradigm, in: Brain
Bebaoior. and Immunity 17/1 (Suppl. 1) (2003) S119-S124. Dar geldt echter nier voor aUe
symptomen.
Zie: CWURON, L. & A. H. MILLER: Cyrokines and psychopathology.
332 D.-\NTZER, R.: Cytokine-induced
sickness behavior.
333 [V[EYERS,C A.: Mood and cognitive
disorders in cancer patients receiving cytokine therapy, in:
R. D.\NTZER, E. E. WOLDL\N & R. YIRMIY.,I: Cytokincs, Stress, and Depression (= Advances
in
Experimental
Medicine and Biology, vol. 461) (New York etc. 1999) 75-81; I\L\IER, S. F.: Bidirectional immune-brain
communication;
KONSM,-u'\J,J. P., P. P.IRNET & R. D.INTZER: Cytokineinduced sickness behaviour.
134 Hetzij aangemaakt
door her irumuunsysrcem,
hetzij toegediend als medicijn.
335 DL'N>J, A. j.: Psychoneuroimmunology,
stress and infection 39; Ko, SJ\L-\ ,j. P., P. P.IRNF.T &
R. D.\NTZER: Cytokine-induced
sickness behaviour.
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van de hoeveelheid ingenomen voedsel en kieskeurigheid ten aanzien van de
aard van het voedsel blijken de risico's van een infectie aanzienlijk te kunnen
verkleinen doordat ze de effectiviteit van de irnmuunreactie verhogen-"
Het gehele cornmunicatienetwerk
tussen het centrale zenuwstelsel en het
irnmuunstelsel bestaat uit een netwerk van verschillende circuits, elk met een
ingewikkeld patroon van positieve en negatieve feedback-".
Het limbisch
systeem is weliswaar de belangrijkste hersenstructuur
wanneer het gaat om de
cornmunicatie
tussen het centrale zenuwstelsel en het immuunsysteern,
maar
dat wil ailerminst zeggen dat deze communicatie
zich dus beperkt tot dar
gedeelte van de hersenen. Enerzijds is het limbisch systeem noch anaromisch,
noch functioneel een eenheid, anderzijds onderhouden
de limbische structuren
intensieve
efferente en afferente verbindingen
met andere delen van de
hersenen, zoals de cortex en de hersenstam, zodat per saldo het gehele centrale
zenuwstelsel participeert in de communicatie
(en wederzijdse modulatie) met
het imrnuunsysteem.
Dat wil zeggen dat niet aileen emotionele, maar ook
cogrutieve
functies
het
imrnuunsysteem
beinvlceden
en
door
het
irnmuunsysteem
worden beinvloed. Een structuur die soms tot het limbisch
systeem wordt gerekend, maar meestal wordt beschouwd als onderdeel van de
basale ganglia, de nucleus accumbens, blijkt een belangrijke rol te spelen in de
neuroimmunomodulatie=s.
Neuronale processen kunnen dus invloed hebben
op het ontstaan en verloop van een ziekte, en ziekten die een heftige
immuunreactie
teweeg brengen (zoals een groot trauma), kunnen omgekeerd
ernstige psychopathologische
gevolgen hebben, omdat ze via cytokineactiviteit
een (blijvende) verandering kunnen aanbrengen in het centrale zenuwstelsel=".
Tussen het centrale zenuwstelsel en het endocriene systeem
Ook bij de cornmunicatie tussen het centrale zenuwstelsel en het endocriene
stelsel speelt de hypothalamus een belangrijke rol. Daar komen, via de afferente
verbindingen
van het autonome zenuwstelsel
en de hypofyse, de signalen
binnen dat de homeostase van het orgauisme verstoord dreigt te raken en dat er
een adaptieve gedragsverandering
dient plaats te vinden: eten, drinken, slapen
of seks bijvoorbeeld. Via de efferente verbindingen
worden de endocriene
organen vervolgens aangezet tot de afscheiding van de hormonen
die het
gewenste gedrag genereren. Een speciale vorm van interactie tussen het centrale

KONSM.IN,j. P., P. P.\RNET & R. DANTZER:Cytokine-induced sickness behaviour.
iVLIIER,S. F.: Bi-directional immune-brain communication .
.13K H.I.IS, H. S. & K SCH.IUENSTEIN:
Neuroimmunomodulation
via limbic structures. De functies
van de nucleus accumbens komen aan de orde in hfdst. V.
339 REICHE,E. M., S. O. I L'NES& H. K. MORIMOTO:Stress, depression, the immunesysrern, and
cancer, in: The Lancet Onco/i;gy 5/10 (2004) 617 -625.
336
.137
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zenuwstelsel en her endocriene stelsel vindt plaats tijdens psychologische
Hierop wordt later uitgebreider ingegaan.

stress.

Tussen het endocriene systeem en het immuunsysteem
Verschillende
immuuncellen
bezitten
receptoren
voor de door het
endocriene stelsel geproduceerde hormonen, zodat ook de hormonen invloed
uitoefenen op de immuunreactie. Omgekeerd bevinden zich receptoren voor
cytokines op de weefsels van het endocriene systeern zodat beinvloeding in
beide richtingen mogelijk is. Bovendien kunnen leukocyten zelf verschillende
hormonen produceren en endocriene cellen kunnen cytokines produceren (in
beide gevallen slechts in geringe hoeveelhedeni>".
Daardoor ontstaat een
tweede
cornmunicatieroure
russen
het centrale
zenuwstelsel
en het
imrnuunsysteem: via het endocriene stelsel>",
Samenvattend: het immuunsysteem, het endocriene systeem en het centrale
zenuwstelsel vormen op moleculair niveau een circuit waarin informatie
uitgewisseld en feedback gegeven wordt. Verandering in een van deze systemen
beinvloedt het functioneren van de beide andere. Oat betekent dat informatie
die via de zintuigen binnenkomt in het centrale zenuwstelsel en daar wordt
verwerkt, met name wanneer het limbisch systeern daarbij betrokken is, invloed
kan hebben op het immuunsysteem, en omgekeerd, dat een infectie die het
immuunsysteem activeert door rniddel van cytokine-activiteit effect kan hebben
op het centrale zenuwstelsel, en via het centrale zenuwstelsel op het gedrag.
De interactie russen de drie systemen is gecompliceerd en veelvorrnig en
voor het grootste deel nog niet onderzocht, maar er is beginnend inzicht in de
effecten van infectieziekten, auro-irnmuunziekten,
kanker en psychiatrische
aandoeningen op her hele systeern.

Stress
Inleiding
Psychologische stress en de invloed daarvan op het functioneren van het
immuunsysteem vormt een centraal merna in de psychoneuroimmunologie.
Voor het onderzoek naar de genezende kwaliteiten van de pelgrimage is dat

WI Voor een overzicht
pituitary-adrenal
axis.

zie: TLR~RU.J.,

A.

v.

&

c. L. RrvIER:

Regulation

of the hypothalamic-

Wr'IGENT, D. A. &J. E. Bi.vi.ocx- Neuroendocrine peptide hormones
and receptors in the
immune response and infectious
diseases, in: H. FRJED~L\N, T. \XI. KLEIN & L. FRJEDM.\N:
Ps),chonettroi17l1llIln%gy,
Stress and Infectio» (Boca Raton etc. 1996) 47-78.
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ook het meest relevante thema. Vermindering van psychologische stress blijkt
een gunstige uirwerking te hebben op her immuunsysteern, en in het verlengde
daarvan op het genezingsproces. En aan het verminderen van psychologische
stress lijkt de pelgrimage op verschillende manieren te kunnen bijdragen.
Ieder levend organisme bestaat dank zij een complexe en dynamische
evenwichtstoestand
in tal van lichaamsfuncties, de bomeostase, die voortdurend
wordt bedreigd door interne en externe krachten, stressoren genoemd. \'V'anneer
de homeostase te ingrijpend of te Iangdurig verstoord raakt, zal het organisme
niet overleven.
De term stre.rs is afkomstig uit de natuurwetenschappen
en beschrijft een
(deformerende) kracht die wordt uitgeoefend op materie. Door o. a. Hans Selye
(1907-1982), de eerste onderzoeker
die psychologische
stress op de
342
wetenschappelijke
agenda zette , is deze term ingevoerd in de medische
wetenschappen en de psychologie om de krachten aan te duiden die op een of
andere manier de homeostase van een levend organisme (zoals het menselijk
lichaam) bedreigen of verstoren, Een organisme reageert or een situatie waarin
het is blootgesteld aan stress343 met het activeren van een aantal fysiologische
processen en met gedragsverandering, waardoor uiteindelijk de homeostase zal
worden hersteld. Dit proces wordt adaptatie genoemd.
Stressoren kunnen van verschillende oorsprong zijn. De energie die een
organisme gebruikt zal op gezette tijden aangevuld moeten worden. Het
endocriene stelsel speelt een belangrijke rol in het signaleren van, en de
adaptatie aan, deze met enige regelmaat terugkerende stressor, genaamd honger.
Van buitenaf kunnen allerlei parasitaire organismen binnendringen,
en er
kunnen verwondingen aangebracht of gifstoffen opgenomen worden. Met het
signaleren en bestrijden van dergelijke stressoren houdt het irnmuunsysteern
zich bezig. Een derde categorie stressoren wordt gevormd door psychologische
uitdagingen. Om zich te kunnen handhaven is het voor de meeste levende
wezens van het grootste belang een bedreigende situatie op tijd te signaleren en

Selye omdekre ook de invlocd van stress op her imrnuunsysreern. Hi] zag dar bij dieren die
lijden onder stress de bijnierschors was vergroot en de thyrnusklier was verschrompeld. Zie:
TURNBL·J.L,
A. V. & C. L. RJVIER: Regulation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis 2.
343 Dat kan ook zoiers alJedaags als een lege maag zijn. Zie: i\fc:E"·EN, B. S.: Stress, adaptation,
and disease. Allostasis and allosratic load, in: S. M. f\L\CC.\NN (ed.): AmroliJlmunomoduiation.
Moleclliar Aspects, Jntegrati!'e Systems, and Clinical .Aduances (= Annals of the New York Academy of
Sciences 840) (New York 1998) 33-44; J\IcE\x'I,N, B. S. & T. SEE~L\:-J:Protective and damaging
effects of mediators of stress. Elaborating and testing the concepts of allostasis and allostatic
load, in: N. E. ADLER (ed.): Socioeconomic Status and Health ill Industria! j\.,~ations. The Social,
PS)lchological,and Biological Pat/;IJJC!Ys
(= Annals of the New York Academy of Sciences 896) (New
York 1999) 30-47.
3+2
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voorzorgsmaatregelen
re treffen om daaraan te ontkomen.
Dit Zl)n de
stressoren waarmee het centrale zenuwstelsel zich bezighoudt+',
Ondanks deze specialisatie is het duidelijk dat, vanwege de nauwe
onderlinge verbindingen tussen de drie systemen, iedere categorie stressoren
invloed heeft op het functioneren van het hele circuit.
De gebrekkige definitie van het concept stress in biologic en psychologic
heeft tot verwarring geleid345. Met name psychologische
stress is een
onduidelijk concept. Selye veronderstelde dat er naast de specifieke biologische
stressreacties (bijvoorbeeld eten wanneer je honger hebt) een overkoepelende
algemene stressresponse bestaat, die optreedt onafhankelijk van de aard van de
stressor, en die hij General Adaptation Syndrome (GAS) noemde. Dat GAS
beschouwde hij als psychologische stress. Het GAS treedt op in drie fasen,
aldus Selye: (1) alarm, (2) verzet, (3) uitputting. Tijdens deze drie fasen treden
een aantal welomschreven fysiologische processen in werking die voor alie
stressoren dezelfde zijn: de activering het sympathische zenuwstelsel en van
achtereenvolgens de hypothalamus, de hypofyse en het bijnierschors-w. Latere
onderzoekers ontdekten echter dat de stressrespons veel genuanceerder is dan
Selye veronderstelde. Niet aileen de specifieke respons verschilt van stressor tot
stressor, maar ook de activiteit van de HPA-as34" hoewel de verschillen kleiner
lijken te worden naarmate de stress ernstiger vormen aanneemt'w. In het
algernene spraakgebruik en toegepast op de mens staat de term stress meestal
voor psychosociale druk of blootstelling aan een vijandige omgeving die bewust
wordt ervaren en een emotionele reactie opwekt.
De psychologische stressrespons van een individu is mede afhankelijk van
zijn 'karakter'. Het sociale netwerk - of het ontbreken daarvan - heeft ook

McEwEN, B. S. & T. SEE.\l.\:-J: Protective and damaging effects of mediators of stress.
Vandaar dat de term 'stress' door sommigen wordt vervangen door 'allostatic load', een term
die ruet aileen extreme situaties maar ook de eiscn van her alledaagse lcven insluit, Zie: McE\x'EN,
B. S. & T. SEE~L\N: Protective and damaging effects of mediators
of stress; McEwr.N, B. S.:
Stress, adaptation, and disease.
346 Hier verder
de HPA-as (H)'pothalamus-Pituitary-Adrenal
Cortex) genoemd.
De HPA-as
wordt nier alleen geactiveerd bij ornsrandigheden
die een negatievc lading hebben, maar ook bij
opwindende
gebcurterussen
met een positieve
lading, zoals etcn en seks, Welke lading een
stressor krijgt is voor een belangrijk deel afhankelijk
van de contra le die men er over kan
uitoefenen. In deze definitie is stress dus niet per se negatief. Zie: CHR()USOS, G. P.: Stressors,
stress, and neuroendocrine
integration of the adaptive response, in: P. CSIiR~LELY(ed.): Stress oj
Life. From Mo/em/es 10 Man (= Annals of the New York Academy of Sciences voL 851) (New York
1998) 311-335.
3~7 P.\C.IK, K, M. P.\LKO\'!TS,
G, Y\DID, R. K\'ETN,\NSKY, 1. J. KOPIN & D. S. GOl.DSTEIN:
]44

14;

Heterogeneous
neurochemical
responses
to different stressors : a test of Seleyc's doctrine of
nouspccifiry, in: .Amencanlouma' ojPbysi%J!)' 275/4 (1998) R1247-R 1255.
348 TSIGOS, C. & G. P. CHROL'SOS: Hypothalamic-piruitary-adrenal
axis, neuroendocrine
factors
and stress, in: [oumal o/Ps)'C/;osollJalic Research 53/4 (2002) 865-871.
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invloed op het vermogen om een stressor het hoofd te bieden. Dat maakt de
stressrespons dus tot een specifieke reactie van een bepaald individu op een
bepaalde stressor>".
Dat de verstoring van de homeostase door een psychologische stressor een
complexe verzameling reacties oproept in de activiteit van het zenuwstelsel en
het endocriene stelsel, die, wanneer niet binnen bepaalde grenzen gehouden,
zelf schadelijk kunnen zijn voor het organisme, is echter na Selye een algemeen
aanvaard feit. Enige algemene uitspraken zijn er dus wel degelijk over te
doen350.
Het inzicht dat het immuunsysteem,
het centrale zenuwstelsel en her
endocriene stelsel met elkaar in een open verbinding staan heeft in het verb and
met psychologische stress .. dat wil hier zeggen: blootstelling aan een als
vijandig ervaren omgeving in de ruimste zin .. een onderzoeksveld geopend dat
nog maar voor een klein deel is ontgonnen.
Centrale en perifere aspecten van het stresssysteem
De invloed van stress->' op het endocriene systeem is in de literatuur
uitvoerig beschrevens=, Blootstelling aan als vijandig ervaren condities roept
een aantal reacties op die aile zijn gericht op handhaving en/ of herstel van de
bedreigde homeostase, en uiteindelijk op overleving. Die reacties vinden plaats
op het niveau van het gedrag, het niveau van het autonome zenuwstelsel en het
niveau van het endocriene stelsel en hebben gevolgen voor vrijwel aile
lichaamsfuncties. De belangrijkste gevolgen van stress zijn: (1) mobilisatie van
energievoorraden ten gunste van spierfunctie en hersenfunctie; (2) verhoogde
waakzaamheid toegesp.itst op de dreiging; (3) verhoogde bloedtoevoer naar, en
een verhoogd glucosemetabolisme
in, de hersenen; (4) aanpassingen in het

SCHLESINGER,M. & Y. YODf.-\T: Psychoneuroirnmunology,
stress and disease, in: H.
FRIEDMAN,T. \XI.KLEIN & A. L. FRIEDMAN:Psycboneuroimmunoiogy, Stress and Infection (Boca Raton
etc. 1996) 128.
350 STR,ITAKlS,C. & G. P. CHROUSOS:Neuroendocrinology
and pathophysiology of the stress
system, in: C!-IROUSOS,
P.(ed.): Stress. Basic Mechanisms and clinical implications (= Annals of the New
York Academy of Sciences vol, 771) (New York 1995) 1-17; McEwEN, B. S.: Stress, adaptation,
and disease; McEwEN, B. S. & T. SEEMAN:Protective and damaging effects of mediators of
stress.
351 Met stress wordt hicr verder, renzij ander vermeld, bedoeld: psychologische stress.
352 Zie voor een overzicht van het onderzoek:
c.~RR,'\SCO,G. A. & L. D. VAN DE KAR:
Neuroendocrine pharmacology of stress, in: European Journal of Pharmacology, vol. 463/1-3 (2003)
235-272; CHROUSOS,P.(ed.): Stress. Basic Mechanisms and clinical implications (= Annals of the New
York Academy of Sciences vol. 771) (New York 1995); CHROUSOS,G. P.: Stressors, stress, and
neuroendocrine
integration;
FRIEDtvL\N, H., T. \XI. KLEIN & A. L. FRlEDI\LW:
Psychonetlroimmtln%gy, Stress and Injection (Boca Raton etc. 1996); DANTZER,R., E. E. \XIOLLM:li'l&
R. YIRi\lIA:Cytokines, Stress and Depression.
349
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immuunsysteem;
(5) opschorting van voedselinname; (6) opschorting van
voortplantingsgedrag353.
Dit hele complex aan veranderingen wordt de fight or
flight response genoemd354.
Ook bij de stressresponse speelt het limbisch systeem een belangrijke rol.
De via de zintuigen binnengekomen signalen verplaatsen zich via verschillende
routes door de hersenen. Een van deze routes loopt via de amygdala=>, een
structuur
die betrokken
is bij emotionele
waardeoordelen
over de
binnengekomen
signalen. In de amygdala vindt een integratie plaats van
contextuele cognitieve informatie uit de buitenwereld, informatie uit het
geheugen356 en her actuele signaal. Wanneer op grond daarvan het actuele
signaal wordt ervaren als bedreigend, activeert de amygdala een gedeelte357 van
de hypothalamus - de eerste structuur van de reeks die de HPA-as vormt - en
de locus coeruleus in de hersenstam, waar de aansturing van het autonome
zenuwstelsel plaats vindt358.
Vanuit de hypothalamus
komt dan een kettingreactie
op gang: de
hypothalamus
zelf produceert
o.a. vasopressine,
een hormoon
dat de
bloedvaten vernauwt, de bloeddruk opvoert en ervoor zorgt dat er geen water
meer wordt uitgescheiden door de nieren. Vasopressine wordt via het neurale
gedeelte van de hypofyse in de bloedcirculatie gebracht. De hypothalamus
produceert daarnaast corticotropin releasing factor (CRF) 359, dat het endocriene
gedeelte van de hypofyse aanzet tot de productie van adrenocorticotropic hormone
(ACTH)J60, dat vervolgens in de bloedbaan komt en de bijnierschors aanzet tot
de afscheiding van cortisol. Het cortisol in de bloedbaan zet een proces in
werking waarin glucose en zuurstof worden vrijgemaakt die de spieren en de
hersenen nodig hebben om de (verwachte) extra inspanningen te kunnen
leveren. Bovendien speelt het een rol in leer- en geheugenprocessen
en heeft
het invloed op het functioneren van het immuunsysteem.
Daarnaast speelt CRF een rol in andere aspecten van de stressrespons: (1)
de activering van het autonome zenuwstelsel, dat process en die niet dienstig
zijn aan flight or fight response (zoals voedselinname,
spijsvertering, slaap en
voortplanting)
stillegt, en het bijniermerg stimuleert tot de aanmaak van
catecholamines (adrenaline en noradrenaline), en (2) in de activering van de

CHROLISOS, G. P.: Stressors, stress, and neuroendocrine
integration .
Deze term wcrd geintroducecrd
door Walter Cannon,
met Selye een van de bekendste
strcssonderzoekers
van her eerste uur.
355 R.LlS, f-f. S. & K. SCH.IL'El\:STEIN: Neuroimrnunornodularion
via limbic strucrures.
iS6 Waaronder
ook religieuze schemata. Zie: W1LSON, C. J., C. E. FINCH & H. J. COHEN: Cytokines
and cognition.
3S- De paravcntriculaire
nucleus.
.iS3

.1S.

15K
3S')
1(,1)

CHROlSOS, G. P.: Srressors, stress, and neuroendocrine
integration.
Ook wel: CRH, corticotropin
releasing hormone.
Ovcrigens stimulcert ook vasopressine
de afgifte van ACTH.
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fromale
cortex
en andere
delen van de hersenen
via het centrale
catecholaminesysteem-s'.
CRF speelt dus een centrale rol: op het moment dat
de hypothalamus
CRF afscheidt voigt een 'explosie' van perifere en centrale
activiteit: de 'stressresponse'vc.
De neuronen die CRF produceren worden geactiveerd door serotonine (5hydroxytryptamine,
5-HT), noradrenaline
en acetylcholine, en oak door de
cytokine IL-l, en geinhibeerd door o.a. glucocorticoiden
(zoals cortisol), GABA
en ACTH. De hypothalamus
en andere hersenstructuren
bezitten receptoren
voor cortisol. Dat is belangrijk voor de feedback binnen de HPA-as: de cortisol
die door de bijnierschors
in de circulatie wordt gebracht zorgt, eenmaal
aangekomen in de hypothalamus, dat de productie van CRF wordt afgeremd en
de stressrespons
afgezwakt en tenslotte beeindigd wordt, Deze negatieve
feedback van circulerend cortisol vindt ook plaats op het niveau van de
hypofyse, de hippocampus en de frontale cortex363.
Het stresssysteern heeft dus zowel een centrale als een perifere 'poot'. De
stressreactie
begint
in het
centrale
zenuwstelsel.
Daar
worden
de
catecholamines,
serotonine, acetylcholine en CRF geproduceerd.
CRF speelt
vervolgens een centrale rol in een cascade van reacties, die zich voortzet langs
twee routes in de periferie: de HPA-as en het autonome
(sympathische)
zenuwstelsel. Beide routes komen nit bij de bijnieren: die van de HPA-as in de
bijnierschors en die van her autonome zenuwstelsel in het bijniermerg, waar
respectievelijk
cortisol en catecholamines
worden gepraduceerd
en in de
bloedbaan gebracht. Cortisol verzorgt vervolgens een negatieve feedback in de
centrale 'poot'. Cortisol en catecholamine
spelen dus een rol in zowel de
centrale als de perifere 'poot' van de stressresponse en hebben beide ook een
belangrijk aandeel in de immuunregulatie-'v'.
Een typische stressrespons heeft binnen enkele seconden tot gevolg dat er
catecholamines
worden afgescheiden door het autonome zenuwstelsel en de
bijnieren, en CRF en vasopressine
door de hypothalamus.
Vij f tot tien
second en later scheidt de hypofyse ACTH af. Enkele minuten later is de
bloedplasmaconcentratie
van cortisol verhoogd. De piekwaarde van cortisol
wordt echter pas na dertig tot zestig minuten gemeten. Bij een kortstondige
activering van het stresssysteern wordt het werk dus vooral gedaan door het
autonome zenuwstelsel dat zorgt voor een verhoogde hartslag en ademhaling
en andere aanpassingen in het lichaam die een snelle reactie op een gevaarlijke

361

TSJ(;os,

c.&

G. P. CHROCSOS: Hypothalamic-pituitary-adrenal

axis, neuroendocrine

factors

and stress.
CI-IROl'SOS, G. P.: Stressors, stress, and neuroendocrine integration.
idem; Hv.vs, H. S. & K. SCI--L\LE;\,STFlN:
Neuroimmunomodularion via limbic structures.
164 P \DGETT, D. A. & R. GL\SER: How stress influences the immune response, in: Trend, in

'>62

363

Immlltlology 24/8 (2003) 444-448.
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situatie mogelijk maken. Is de gevaarlijke situatie voorbij, dan keren aile
lichaamsfuncties
binnen korte tijd weer terug naar hun normale parameters.
Duurt de stressvolle situatie langer, dan neemt de HPA-as de taak over, met als
gevolg een (langdurige) verhoging van de cortisolpiegel'<.
In normale
(niet stressvoile)
situaties worden
CRF en vasopressine
afgescheiden in een dag-en-nachtritme
en is voor het overige afhankelijk van
licht, voedingspatroon
en lichaarnsactiviteits=.
De HPA-as heeft dus niet aileen
een taak in stressvoile situaties, maar ook in het basale metabolisme. In dit
complex do en zich individuele
verschillen
voor in baseline waarden en
reactiviteit. Er kunnen ook op ailerlei punten storingen optreden met als gevolg
uiteenlopende somatische en psychiatrische ziektebeelden. De hippocampus is
bijvoorbeeld gevoelig voor een overproductie
van cortisol. Overproductie
van
cortisol ten gevolge van chronische stress kan een fatale uitwerking hebben op
de neuronen
in de hippocampus
met als resultaat
een verminderde
Wanneer echter in stresssituaties
niet voldoende cortisol
geheugenfunctie367.
wordt geproduceerd is de kans op een Post Traumatic Stress Syndrome vergroot.
Ook het chronisch vermoeidheidssyndroom
lijkt samen te hangen met een
onderproductie
van cortisol=", Angststoorrussen
en depressies blijken te maken
te hebben met een chronische activering van het stresssysteem. Hyperactiviteit
van de HPA-as en een verhoogd niveau van CRF in de hersenen komt bij veel
patienten met een depressie voor=".

Stress en het immuunsysteem

De functie van glucocorncoiden
zoals cortisol
in de srressresponse
is veelzijdig
en
gecompliceerd.
Zie: S.\POL<;KY, R. M., L. M. RO~(ERO & A. U. MUNCK: How do glucocorticoids
influence
stress responses?
Integrating
permissive,
suppressive,
stimulatory,
and preparative
actions, in: Endocrine Reviews 2/1 (2000) 5-89.
366 TSIGOS, C. & G. P. CHRQUSOS: Hypothalamic-piruitary-adrenal
axis, neuroendocrine
factors
and srress; S.\POLSKY, R. 1\1., L. M. RO~!I,RO & A. U. 1UNCK: How do glucocorticoids
influence
srress responses?
367 S,WOLSKY, R. J\!" H. U)\iO, C. S. REBERT & c. E. FINCH: Hippocampal
damage associated with
prolonged glucocorticoid
exposure in primates, in: The [oumat of Neuroscience 10/9 (1990) 28972902.
36R Rc\ISON, C. L. & A. H. MILLER: When
nor enough is roo much: the role of insufficient
365

signalling in the pathophysiology
of srress-related
disorders,
in: The American
160 (2003) 1554-1565.
36') Dit
is niet her gevolg van de depressie maar de oorzaak ervan. Muizen die meer dan rwee
weken corticosterone
(de knaagdiervariam
van cortisol) kregen roegediend
via het drinkwater
gingen angstig en aan depressiviteit gerelateerd gedrag vertonen. Zie: ARD.WFIO, P. & K.-S. KlM:
Anxiogenic-like
effect of chronic corticosterone
in the light-dark emergence
task in mice, in:
Behavioral Neuroscience 120/2 (2006) 249-256.
glucocorticoid

JotlmalofPsychiatry
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Inleiding
Zoals boven al opgemerkt kunnen stressoren van verschillende oorsprong
zijn en welk van de drie systemen (centrale zenuwstelsel, immuunsysteem,
endocriene stelsel) in eerste instantie in actie komt is afhankelijk van de aard
van de stressor. Vanwege de nauwe onderlinge verbinding tussen de drie
systemen zullen aile stressoren echter in tweede instantie hun invloed
uitoefenen op aile drie de systernen. Of een acute stressimpuls binnenkomt via
het immuunsysteem (bijvoorbeeld een infectie) of via het centrale zenuwstelsel
(psychologische stress) blijkt voor de daaropvolgende toestand van het gehele
systeern niet zoveel uit te maken. In beide gevailen is een verhoogde centrale en
perifere activiteit van ontstekingsbevorderende
cytokines, een verhoogde
cortisolspiegel,
en een verhoogde
activiteit van centrale
en perifere
catecholamines het resultaat-?". Binnen het bestek van dit onderzoek is dar een
belangrijk gegeven: het geeft aan hoe de geest lichamelijk is en het lichaam
gees telijk.
Acute stress
Het immuunsysteem kan op verschillende manieren worden onderverdeeld.
Hierboven is al de onderverdeling in verschillende typen leukocyten genoemd.
Daarnaast kan er een onderscheid worden gemaakt tussen aangeboren en
verworven immuniteit, en oak tussen ceilulaire en humorale immuniteit. Hier
do en die onderscheiden niet ter zake.
In de begintijd van her psychoneuroimmunologisch
onderzoek was men er
algemeen van overtuigd dat stress het functioneren van het immuunsysteem
nadelig beinvloedt. Geleidelijk werd dat beeld genuanceerder
omdat men
ontdekte dat stress soms oak een stimulerende invloed heeft op (een gedeelte
van) het immuunsysteem. Een en dezelfde (acute) stressor blijkt zelfs zowel een
stimulerend
effect te kunnen hebben
op het ene gedeelte van het
immuunsysteem (de aangeboren immuniteit) als een remmende werking op een
ander gedeelte (de verworven
imrnuniteit)"?'.
Chronische
stress echter
onderdrukt zowel de aangeboren als de verworven immuniteir-".
M.\ES, 1\1., C. SONG, A. LIN, R. DE JO GH, A. V.\N G.\STEL, G. KENIS, E. BOS~L\NS, 1. DE
M.EESTER, r. BENOY, 1-1. NEEL~, P. DEMEDTS, A. J\NO,
S. SCH,\RPE & R. S. SMITH: The effects of
psychological
stress on humans: increased production
of pro-inflammatory
cytokines and a Th 1like response
in stress-induced
anxiety, in: Cytokine 10/4 (1998) 313-318; Maier, S. F.: Bidirectional immune-brain
commurucation.
371 Hier kan echter
ook sprake zijn van een artefact van de rneetmethode.
Mogelijk is de
vermindering
van her aamal leukocyten
in de circulatie in eerste instantie her gevolg van een
andere verdeling van de leukocyten (minder in de bloedcirculatie,
meer in de lymfknopen
en de
huid). Zie: DH.\B.\R, F. S., A. H. MILLER, B. S. McEWEN & R. L SPENCER: Effects of stress on
370
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Het karakter van de stressor, de hevigheid en de duur ervan, en de leeftijd,
levenservaring en genetische karakteristieken van het individu blijken aile van
invloed te zijn op de aard van de immuunresponse als gevolg van een stressor.
Een bepaalde stressor kan voor de ene persoon of het ene dier een
overweldigende gebeurtenis zijn, terwijl een ander er gemakkelijk overheen
stapt. Oit verschil is ook af te lezen aan de response van het immuunsysteern
op een stressor. Individuen (dieren of mensen) die in het laboratorium worden
blootgesteld aan volledig gecontroleerde stressoren kunnen grote verschillen in
stressrespons en immuunrespons vertonen, De stressrespons van een individu
op een stressor is een betere indica tie voor de immuunrespons dan de stressor
zelP3.
Stressoren kunnen op veel verschillende manieren worden ingedeeld: naar
duur, intensiteit, controleerbaarheid enzovoort. Acute stress stimuleert over het
algemeen (een gedeelte van) het immuunsysteem, zodat er tijdelijk een grotere
hoeveelheid leukocyten circuleert in de perifere bloedvaten. Echter: niet aile
typen leukocyten reageren op acute stress. Het zijn vooral de NK cellen en een
subgroep van de T-cellen, de CD8+ T -cellen, die in grotere aantailen aanwezig
zijn na acute stress (in een experimentele setting), terwijl de aantallen van een
andere subgroep van T-cellen, de CD4+ T-cellen, en de B-ceilen niet
veranderen-":', De verandering in de ratio CD8+ -CD4+ verstoort het evenwicht
tussen verschillende soorten immuunfuncties
en kan negatieve gevolgen
hebben wanneer het organisme wordt blootgesteld aan een infectie. Mogelijk is
her ook een van de oorzaken bij het ontstaan en de ontwikkeling van autoimmuunziekten, hart- en vaataandoeningen en kanker ">.

immune
cell distribution;
DH.IBH.IR, F. S.: Stress-induced
enhancement
of cell-mediated
immunirv, in: S. M. I\ICCIN0.:: i'-euroilJlIIJllnolllodtilalion. ilfolemlar Aspects, lntegrati:« S)'Stems, and
Clinical .Adrances (= Annals of rhe New York Academy of Sciences 840) -ew York 1998) 359-

372.
172 Fl.ESHCJER, 1\L & M. L. L.IL·OE:-.JSLlCER: Psvcboncuroimrnunology.
}') REICHE, E. M., S. O. NL"'JES & H. K. MORIMOTO: Suess, depression,
rhe immune system, and
cancer; SONG, C. & B. E. LE00;.I.RO: Ftilldallltl1tals olPsycholleJIroimmtlllology 56-58; ELENKO\', 1.). &
G. P. CHROUSOS: Srress hormones,
Thl/Th2
patterns,
pro/anti-inflammatory
cyrokines and
susceptibility to disease, in: T rends in Endocrinolo!!)1and Metabolism 10/9 (1999) 359-368; COHEN, S.
& N. H.I~IRJCK: Stable individual differences
in physiological response to stressors: implications
for stress-elicited changes in immune related health, in: Brain, Behavior, and Immunity 17/6 (2003)

407-414
174 S,IJTI, E.: Bebniior, mood and immunity (Utrecht
2004) 5; f\LIRSL\.i'l0, A. L., E. A. B ICHI,N, S.
COHEN, B. R.IBIN & S. B. 1\f.\:-.JLCk Stress, immune reactivity and susceptibility
to infectious
disease, in: Pbysiology & Bebaoior Tl /4-5 (2002) 711-716.
1'5 I\lIRSL\ND,
A. L., E. A. R\CHEN, S. COHEN, B. R.IBI;>,;& S. B. I\LINL'CK: Suess, immune
reactivity and susceptibility
to infectious
disease; REICHE, E. M., S. O. NCNES & H. K
l\10RI,\IOTO: Suess, depression, rhe immune system, and cancer.
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Onderzoek op moleculair niveau laat zien dat acute psychologische stress de
productie van ontstekingsbevorderende
cytokines stimuleert>". Het doen van
examen bijvoorbeeld, veroorzaakt een toename van de cytokines lL-6, TNF-tx,
IFN-y, IL-l 0 en IL-lra in de circulatie. Deze toenarne is positief gerelateerd aan
de ondervonden
stress en correspondeert
met een toename van leukocyten in
het
bloed?".
Een
soortgelijk
laboratoriumexperiment
leidde
tot
overeenkomstige
conclusies ?", Het blijkt ook dat bij rnannen vooral de TNF-tx
spiegel is verhoogd, terwijl bij vrouwen vooral de hoeveelheden IL-6 en IL-1ra
verhoogd zijn379. Zowel IL-6 als TNF-(X speelt ook een centrale rol in het
ontstaan
van arteriosclerose
en daardoor
bij het ontstaan van hart- en
vaatziektens'". Een verhoogde hoevee1heid IL-6 in de circulatie op latere leeftijd
voorspelt
ook
een
verhoogde
kans
op
een
beel
spectrum
aan
(ouderdoms)ziekten
zoals osteoporose, artritis en diabetesw'.
De verhoging van de cytokinespiegel
is waarschijnlijk te danken aan de
catecholamines
die door het autonome zenuwstelsel worden afgescheiden aan
de zenuwuiteinden
in de immuunorganen,
en aan de catecholamines die door
het bijniermerg in de circulatie worden gebracht tijdens een stressreactie=". Het

Her is echter nog niet duidelijk waar dezc cytokincs worden geproduceerd.
Leukocyten lijkcn
nier de prirnaire bron te zijn. Zie: BRYDON, L., S. EDW.\RDS, V. MOH-\J\[ED Au & A. STEPTor~:
Socioeconomic
status and stress-induced
increases
in interleukin-6,
in: Brain, Behavior, and

376

Tmmllnity 18 (2004) 281-290.

n M\ES, M., C. SONG, A. L1N, R. DE/ONCH,

A. V.\N G.\STEI., G. KE lS, E. BOSo[\NS, 1. DE
MEESTER, 1. BENOY, H. NEELS, P. DEMEDTS, A. ].\NC\, S. SCH.\RPE & R S. S"OTH: The effects of

psychological
stress on humans.
378 STEPTOE, A., G. WO.I.r:.'ISE:\, N O\,'EN, L. FI.O\\V,R & V.
[OH--\,[ED-Au: Acute mental stress
elicits delayed increases in circulating inflammatory
cyrokine levels, in: Clinical Science 101/2 (2001)
185-192.
STEPTOE, A., N. O\\'EN, S. KL.:"l",-EBRECHT & V. MOH.\,\[ED-ALl: Inflammatory
cytokines,
socioeconomic
status, and acute stress responsivirv,
in: Brain, Bebanor, and [mlll/lI1ity 16/6 (2002)

379

774-784.
3~O RJDJ-.:r::R,P. 1\1., N. RlF.\I, M. J. ST.\J\fPFER &
H. F-lENNr:r.:.ENS:Plasma concentration
of interleukin-6
and the risk of future myocardial infarction among apparently healthy men, in:
Ciradation 101/15 (2000) 1767-1772; RIDKER, p, M., N. fun1, M. PFEFFER, F. S,\CJ-.:S,S. LI:':p.\(;F.
& E. BR..\UNIX'.\LD: Elevation of tumor necrosis factor-ex and increased risk of recurrent coronarv
events after myocardial
infarction,
in: Ciradauo» 101/18
(2000) 2149-2153; STEpTOP., A., G.
WILLE"SEN, N 0\\'1'::'1, L. FLO\\'ER & V. M()H.\~IF.D-ALJ: Acute mental stress elicits delayed
increases in circulating inflammatory
cytokine levels; BRYD(N, L., S, ED\\',\RDS, V. j\I()H.\MI~D Au

c.

& A. ST"pTOE: Socioeconomic
status and stress-induced
increases in interleukin-6 .
.,81 BRYDON, L., S. EDW.\RDS, V. MOH.\,\IED ALI & A, STEPTOE: Socioeconomic
status and stressinduced increases in interlcukin-o.
lR2 KC:..Jz-EBRECHT, S. R., V. MOH."fED-ALI,
P. J. PELD,\! \:..:, C K1RSCHB.\L'~1 & }\, STEPTOE:
Cortisol responses
to mild psychological
stress are inverselv
associated with proinflammatory
cytokines, in: Brain, Bebaoior, and ltl1!l'IlIni!J' 17/5 (2003) 373-383; P.\DGETI, D. A, & R. GJ..\SER:
How stress influences the immune response; STEPTOE, A., G. WILLE,\ISEN, N O\X'EN, L. FLO\X-ER
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effect van catecholarnines op het immuunsysteem
is echter zeer gecompliceerd
en aan de zenuwuiteinden van het autonome zenuwstelsel komen oak andere
neurotransmitters
vrij383. Oak circulerend CRF kan, indien in voldoende mate
aanwezig, een stimulerend effect hebben op de productie van 1L-1 en 1L-6384.
De aanmaak van IL-l (~) in de hersenen blijkt eveneens deel uit te maken van
de stressresponse'=.
Een infectie roept reacties op die erg veel lijken op de stressreactie:
cytokines in de circulatie, activering van de HPA-as386 en het autonome
zenuwstelsel, en verhoogde hoeveelheden
carecholamines="
(met uitzondering
van dopamine) en serotonine in de hersenen en in de periferie=". Bij een
infectie
wordt
het immuunsysteern
geactiveerd
en worden
cytokines
aangemaakt
am de activiteiten
van de leukocyten
te reguleren.
De
ontstekingsbevorderende
cytokines 1L-1, en in rnindere mate IL-6 en TNFex,
blijken verantwoordelijk
te zijn voor een verhoogde
activiteit van het
serotonine- en noradrenalinesysteem
in de hersenen, waarbij de activiteit van
noradrenaline met name in de hypothalamus
plaats vindt=? en de activiteit van
serotonine in de hippocampus. Door die verhoogde noradrenaline-activiteit
in
de hypothalamus
worden oak het sympathische zenuwstelsel en de BPA-as
geactiveerd-w. Waarschijnlijk vindt er ook rechtstreekse bei"nvloeding van het
imrnuunsysteem
op de HPA-as
plaats: 1L-6 blijkt - onder
bepaalde
omstandigheden
- oak rechtstreeks de cortisolproductie
van de bijnierschors te
activeren-?'.
Samengevat:
infectie
veroorzaakt
een
verhoogde
productie
van
omstekingsbevorderende
cytokines door het immuunsysteem,
die weer voor
& V. l\10H.\MED-/\1.1: Acute mental stress elicits delayed increases in circulating inflammatory
cytokine levels.
183 DCN " A. J.: Psychoneuroimrnunology,
stress and infection
33-34; SONG, C. & B. E.
LEON.IRD: Fundamentals 0/ Psyc/Jol1euroimtl1llflology 14-!9; J\fOYNIH.\N, J., J. KRL'SZEWSK.\, K.
M"\Dor':N & T. C\U ..IH.\N: Svmpathetic nervous system regulation of immunity .
.184 DCNN, A. J.: Psychoneuroimmunology,
stress and infection 34.
385 I\t\JER, S. F.: Bi-directional
immune-brain
communication.
3~6 TCRJ"iBL·I.I.,A. V. & C. L RI\'J1,R: Regulation
of the hypothalarnic-piruirary-adrcnal
axis; H.LlS,
H. S. & K SCK\U,NSTEIN: Neuroimmunomodulation
via limbic structures.
387 K\BIF.RSCH, A., H. FL'RL'K.\W.\, A. DEL REV & H. O. BESEDO\,SKY: Administration
of
interleukin-I

at birth affects doparninergic

388 DL'NN, A.

J.: Psychoneuroimmunology,

.1H~

neurons in adult mice.
stress and infection 34-35 .

idem 36, 39

LINTHORST, A. C. E. & J. I\'l, H. M. Rrtur.: Brain neurorransmission
during peripheral
inflammation,
in: 1\1. MCC.\N;'\I (ed.): Nmroinlllltlflomodlilation.
Moleclilar Aspects,
Integrati)» Systems, and Clinical .Adrances (== Annals of rhc New York Academy of Sciences vol. 840)
(New York 1998) 139-151.
391 S[J.vER~I.\N, 1\1. N., A. H. MILLER, C. A. BIRON & B. D. PF.\RCE: Characterization
of an
interleukin-6
and adrenocorticotropin-dependent,
immune-to-adrenal
pathway
during
viral
infection, in EndoC/inology 145/8 (2004) 3580-3589.
390
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activering van de HPA-as zorgen, alsmede voor een intensivering
van
catecholamine neurotransmissie
in de hersenen en in de periferie. Stress
veroorzaakt een activering van het auto nome zenuwstelsel en van de HPA-as,
een verhoogde neurotransmissie van catacholamines in de hersenen en de
periferie, en een verhoogde productie van de cytokines IL-l, IL-6 en TNFex.
Het immuunsysteem werkt dus behalve als bestrijder van i.ndringers, ook als
een zintuig dat bedreigende situaties signaleert aan het centrale zenuwstelsel, en
kan een zelfde stressreactie van het centrale zenuwstelsel genereren als de
andere zintuigen392. Anderzijds kan een psychologische stressresponse door
middel van cytokines ziektegedrag veroorzaken.
Concluderend kan worden gezegd dat acute psychologische stress het
immuunsysteem in verhoogde paraatheid brengt'?>, hoewel niet in gelijke mate
verdeeld over de vijf typen leukocyten-?", een waarschijnlijk ook niet gelijkmatig
verdeeld over het lichaam=". Dat heeft zowel voordelen als nadelen voor het
organisme. Het voordeel is dat het irnrnuunsysteem in staat is om aile zeilen bij
te zetten om in ieder geval een gedeelte van de schade ongedaan te maken te
maken wanneer het voorziene gevaar werkelijkheid wordt, en er bijvoorbeeld
verwondingen
optreden.
Het nadeel is dat er ook allerlei ongewenste
verschijnselen kunnen ontstaan, zoals allergieen en auto-immuunreacties,
die te
maken hebben met een overactief immuunsysteerns"; en een verhoogde kans
op hart- en vaatziekten en ouderdomsziekten.

Chronische stress
Waar acute psychologische stress dus een functie blijkt te hebben voor de
overleving van het organisme, lijkt dat voor chronische stress niet het geval,
want glucocorticoiden zoals cortisol hebben meestal-?? een rernmende werking
DUNN, A. J.: Psychoneuroimmuno!ogy,
stress and infection 37.
Oat lijkr ook evolurionair
plausibel. Zie DH;\BH.\R, F. S.: Stress-induced
augmentation
of
immune function - the role of stress hormones,
leukocyte trafficking, and cytokines, in: Brain,
Bebatuor, and r,m7llmity 16/6 (2002) 785-798.
394 MOYN1HAN,j.: Mechanisms
of stress-induced
modulation
of immunity, in: Brain, Bebaoior, and
Immutlity 17(Suppl. 1) (2003) Sl1-S16.
395 DHABAR, F. S., A. H. MILLER, B. S. McEWEN & R. L. SPENCER: Effect
of stress on immune
cell distribution; DH.~BH;\R, F. S. & B. S. McEWEN: Enhancing versus suppressive effects of stress
hormones
on skin immune function, in: Proceedings oj tbe National Academy oj Sciences of the USA 96
(1999) 1059-1064; DHABH.\R, F. S.: Stress-induced
augmentation
of immune function.
396 ELENKOV, 1. J. & G. P. CHROUSOS: Stress hormone'.
397 DUNN, A. J.: Psychoneuroimmunology,
stress and infection 32-33; zie voor de stimulerende
en
392
393

remmende
effecten van glucocorticoi:den
op cytokines: W1EGERS, G. J. & J. M. Rsuu Induction
of cyrokine receptors by glucocorticoids:
functional and pathological
significance,
in: Trends in
Phat71lacologicalSciences 19/8 (1998) 317-321; ELEI 1(0\',1. J. & G. P. CHROUSOS: Stress hormones;
S.\POLSKY, R. M., L. M. ROMERO & A. U. MUNCK: How do glucocorticoids
influence
stress
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op de productie van cytokines-?", zodat langdurig aanhoudende
stress-v? de
productie van bepaalde cytokines negatief beinvloedt en dus een heel andere
invloed op het immuunsysteem heeft dan acute sttess4OO• Het lijkt er op dat de
reactie van het auto nome zenuwstelsel op acute psychologische
sttess, en de
daar mee gepaard gaande carecholamineactiviteit,
voor een toename van
bepaalde cytokines zorgt. Maar wanneer de stress langer duurt, en de HP A -as
de sttessreactie
overneemt,
met als gevolg een verhoogde
concentratie
glucocorticoid en in de circulatie, worden diezelfde cytokines niet meer - of in
mindere mate - geproduceerd. Dat heeft weer gevolgen voor de productie van
een aantal leukocyten+", met als uiteindelijk gevolg een grotere kwetsbaarheid

responses- Dabhar e. a. argumentcrcn dar glucocorticoiden verant:woordelijk zijn voor de
redistributie van leukocvten bij acute stress door ze naar de 'frontlinies' - met name de huid - te
dirigeren ter voorbereiding op een evcnruele verwonding. Oat zou betekenen dar ook her
immuunsvsteern eenj7ight orfight response kent. Evolutionair gezien zal een psvchologische stressor
inderdaad rncestal gepaard gaan met een grate kans op verwonding. Hoge doses glucocorticoiden
en langdurige stress doen deze redistributie weer teniet. Zie: DH.IB.IR, F. S., 11.. H. l\fILLF.R,B. S.
McEwEN & R. L. SPENCER:Effects of stress on immune cell distribution; DH.IBH~IR,F. S. & B. S.
MCE\X'EN: Enhancing versus suppressive effects of stress; DH.IBI-LIR, F. S.: Stress-induced
augmentation of immune function.
398 Daarorn
worden ze ook als medicijn voorgeschreven om hardnekktge (auto-immune)
ontstekingsreacries te onderdrukken, zoals reumatoide artritis. Ook na weefseltransplantaties
worden glucocortico'idcn voorgeschreven om afstoting tegen re gaan. Behandeling met
glucocorticoiden brengt altijd een verhoogde gevoeligheid voor infecties met zich mee.
399
Wanneer precies acute stress overgaat in chronische stress, beter gezegd, wanneer de
hoeveelheid cortisol in de circulatie rernmcnd gaat werken op her immuunsysreern, is onduidelijk
en waarschijnlijk afhankelijk van de ernst en de aard van de stressor en de eigenschappen en de
toestand van her individu. Reden waarom een acute stressor met een stimulerend effect ook weI
'uitdaging' wordt genoemd. Zie: GRL'ZELlER,J., A. CLO\x',PH. E\'.INs, 1. L\z.\R & L. W.\LJ-;ER:
Mind-bodv influences on immunity: lareralized control, stress, individual difference predictors,
and prophylaxis, in: P. CSER LELY(ed.): Stress of Life. From Molecules /0 Man (= Annals of the New
York Academy of Sciences vol. 851) (New York 1998) 487-494; Dhabhar e.a. hebben een
'stressspecrrum' voorgesteld. Aan de ene kant van dat spectrum staat de acute stressresponse, die
cen gezondheid- en levensreddende functie heeft, (delen van) het immuunsysteem stimuleert en
snel weer wegebt wanneer her gevaar is geweken. Aan de andere kant van her spectrum staat de
chronische stressresponse, die zich niet of zeer langzaam herstelt, het immuunsysteem
onderdrukt en schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid. Op de schaal russen deze rwee
uitersten bevinden zich allerlei men~"ormen. Zie: DH.·\BH.\R,F. S.: Stress, leukocyte trafficking,
and the augmentation of skin immune function, in: E. l'vf.STERl BERG,F. G. KIOeR & c. C.
SM1TH:NeuroendoCfine alld Neural Regulation of Autoimmune Disease. Molecl/lar Systems, and Clinical
Iflsigb/s (= Annals of dle New York Academy of Sciences 992)
ew York 2003) 205-217.
S.IPOI_'KY,R. M., L. M. R()~[ER()& A. U. ML'NCK:How do glucocorcicoids influence
stress responses?; MOYNIH.II ,.J.: Mechanisms of stress-induced modulation of immunity.
4r11 Glucocorcico'iden lijken niet de enige bemiddelaars van een vermindcrde leukocytactivitcit te
zijn. Zie: SHI, Y, S. DE\'.\D.Is, K. M. GRF.ENEl.TCH,D. YIN, R. ALUN MUFSON & J. ZHOL:
Stressed to death: implication of lymphoC}'te apoptosis for psychoneuroimmunology, in: Braifl,
Behavior, and Jmnl1mil)' 17 (Suppl. 1) (2003) S I 8-S26.
4(~1
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voor sommige ziekten. Het aantal NK-cellen bijvoorbeeld, blijkt dramatisch
laag bij personen die strucrureel angstig zijn-+02•
Ook op de immuunresponse
blijkt cortisol dus als een negatieve feedback te
functioneren, waarschijnlijk om te voorkomen dat her immuunsysteem
tijdens
een infectie op hoi slaat en zich tegen lichaamseigen cellen richt, met als gevolg
een auto-irnmuunziekte+O.
Wat in het geval van een ernstige infectie dus een
beschermingsmechanisme
is, kan in het geval van chronische
stress een
risicofactor worden: een door glucocorticoi'den
onderdrukt
immuunsysteern
kan minder bescherming bieden tegen infecties''?'.
Er blijken echter ook individuele verschillen te zijn in de cortisolproductie
als gevolg van stress. Een hoge cortisolproductie
in combinatie met een hoge
gevoeligheid (= veel receptoren) voor glucocorticoId verhoogt het risico van
infectieziekten,
terwijl een lage cortisolproductie
in combinatie met een lage
gevoeligheid voor glucocorticoId
de kans op auto-immuunziekten
vergroot.
Daardoor
kan langdurige
stress voor een individu
met een hoge
cortisolproductie
heel andere gevolgen hebben dan voor individuen met een
lage cortisolproductie.
Een hoge cortisolproductie
lijkt ook gepaard te gaan met
een negatief zelfbeeld en meer onbehagen in een stressituatie+". Individuen met
een hoge cortisolproductie
hebben tijdens een stressvolle periode meer kans
een verkoudheid op te lop en dan individuen met een lage cortisolproductie
(in
beide groepen is het risico verhoogd). Wanneer er geen sprake is van stress, is
het risico in beide groepen even hoog406.

Karakter
Genetische aspecten en ervaringen (vooral die vroeg in het leven), hebben
invloed op het functioneren van het centrale zenuwstelsel. En via het centrale
zenuwstelsel
op het immuunsysteem.
In enkele onderzoeken
is aandacht
SCHLESINGER, lit & Y. YODI"-\T: Psychoneuroirnmunology,
stress and disease 129.
SONG, C. & B. E. LEORIRD:
Fllndamentals if Psychonetlroimmtln%gy 23; DUNN, A. J.:
Psychoneuroimmunology,
stress and infection 37; RERCZI, 1. & A. SZENTTY.\NYI: The Pituitary
Gland, Psychoneuroimmunology
and Infection,
in: H. FRIEDMAN, T. W. KLEIN & A. L.
FRlED~I.\N: Psyc/Jonettroimmtlnology, Stress and Infection (Boca Raton etc. 1996) 79-109; R\:IS, H. S. &
K. SCH-IUENSTEIN: Neuroimmunomodulation
via limbic structures.
404 DH.IBf-I.'IR, F. S.: Stress-induced
augmentation
of immune function.
405 KCNZ-EBRl,CHT,
S. R., V. MOH-'-"IED-Au,
P . .J. FEl.mL\N, C. KlRSCHB.\L'''t & A. STEPTOE:
Cortisol responses
to mild psychological
stress; P.\DGETT, D. A. & R. GL.\SER: How stress
influences the immune response; BRYDON, L., S. EDW.\RDS, V. MOH I.J\lED Au & A. STEPTOE:
Socioeconomic
status and stress-induced
increases in inrerleukin-ti.
41)6 COHEN, S., N. H.IMRICK, M. S. RODR1GCEZ, P. J. FELDilLIN, B. S. R.IBTN & S. B. M.INL'CK:
Reactivity and vulnerability to stress-associated
risk for upper respiratory illnes , in: Psychosomatic
402

-103

Medicine 64/2 (2002),302-310.
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besteed aan de ral die het karakter speelt in her functioneren
van het
immuunsysteem.
Daarbij is o.a. ontdekt dat een karaktertrek als angstigheid
invloed heeft op het vedoop van reumatoide artritis, met name op de ernst van
de botweefselschade
die het gevolg is van deze ziektev", Ook op de
angiogenese
(de ontwikkeling
van nieuwe bloedvaten)
in tumoren heeft
dezelfde karaktertrek invloed: angstige individuen ontwikkelen sneller nieuwe
bloedvaten in een tumor dan exploratieve individuen, waardoor de tumoren
In her geval van deze twee
van angstige individuen
sneller graeien408.
onderzoeken werden ratten met een vrijwel gelijke genetische make-up en van
dezelfde leeftijd gebruikt. De verschillen in karakter waren dus uitsluitend het
gevolg van (vraege) levenservaring.
Bij jonge muizen blijkt toediening van IL-l - een ontstekingsbevorderende
cytokine die ook wordt aangemaakt tijdens een infectie of als gevolg van acute
stress - rijdens de eerste vijf dagen na de geboorte te leiden tot blijvende schade
aan de dopamine circuits, zowel in de hersenen als in de periferie+". Dopamine
heeft een rol in tal van frantale hersenpracessen
en beinvloedt stemming,
cognitie en de aansturing van beweging. Daarnaast heeft het ook een taak in de
aansturing van endocriene processen en in de activiteit van het autonome
zenuwstelsel. Bovendien onderdrukt IL-l ~ de activiteit van de hippocampus en
dus het vermogen tot het aanmaken van herinneringen en het Ieervermogen+'P,
Vaccinatie
is een goed meetinstrument
om de reactie van het
imrnuunsysteern op een infectie te meten bij mensen. Vaccinatie tegen hepatitis
B leidde bij jonge en gezonde mensen met een negatieve levenshouding tot de
aanmaak
van minder
antilichamen
tegen
de ziekte, vergeleken
met
leeftijdgenoten
met een meer positieve levenshouding.
Dat betekent dat de
vaccinatie bij hen minder lang effectief is en eerder herhaald zal moeten worden
om de bescherming intact te houden+!'. Asymmetrie in de activiteit van de
prefrontale cortex is eeo indicatie voor de affectieve levenshouding
van het
individu, maar blijkt ook een indicatie voor her functioneren
van bepaalde
aspecten van het immuunsysteem+t-. Gratere activiteit in de rechter prefrontale
cortex voorspelt een meer negatieve levenshouding
en heftiger reacties op

4117
4118

S.IJTl, E.: Bebatior, mood and immunity 27-44.
idem 47-56

409 KIBIERSCH, A., H. FURLI(.I\X".I, A. DFJ. R.r:.Y & H. O. Br:sEDO\'SKY:
Administration
of
inrcrleukin-l
at birth affects dopaminergic
neurons in adult mice.
410 Kelley, K W., R.-M. Bluthe,
R. Dantzer, J.-H. Zhou, W.-H. Shen, R. W. Johnson & S. R.
Broussard: Cytokine-induced
sickness behavior.
m J\L\ RSJ..I:-.i
D, A. L., E. A. B.\CHEI , S. COHEI , B. R.\BIN & S. B. M.\NUCK: Stress, immune
reactivity and susceptibility to infectious disease.
m Zie voor een beknopt overzichr van her onderzoek:
GRCZELlER, J., F. S~[]TH, A. N.\GY & D.
HENDERSON: Cellular and humoral immunity, mood and exam stress: the influences of selfhypnosis and personality predictors, in: International [ournal of Psyhopf?ysiology 42/1 (2001) 55-71.
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negatief gekleurde emotionele stimuli. Het blijkt dat deze grotere rechtszijclige
activiteit ook gepaard gaat met een relatief lagere basale NK-cel activiteit. Een
examen veroorzaakt vervolgens een relatief grotere daling van NK-cel activiteit
bij individuen met een grotere rechtszijclige activiteit+t ', Na vaccinatie tegen
griep bleken proefpersonen
met een grotere rechtszijclige activiteit minder
antilichamen
te hebben aangemaakt dan rue met een grotere linkszijclige
activireir'!+ Een onderzoek
volgde gedurende
dertig maanden
een groep
mannen die HIV positief waren, geen symptomen van AIDS vertoonden, maar
waarvan verwacht kon worden dat hun immuunfunctie
achteruit zou gaan. Ook
hier voorspelde een hogere activiteit in de linker prefrontale cortex, vergeleken
met de rechter,
een betere, minder door de HIV infectie aangetaste
immuunfunctie
na dertig maanden+-.
Een onderzoek
dat de verschillende
gevolgen van stress voor het
immuunsysteem
bij optimisten
en pessirnisren in kaart bracht, toonde bij
optimisten geen effect op het immuunsysteem
aan na acute stress, terwijl bij
pessimisten na acute stress een verminderd percentage CD8+ T-cellen en
CDll b ' macrofagen werden gevonden. Wanneer echter de stress chronisch
werd, was er bij pessimisten geen effect te 'linden, maar waren bij de optimisten
de percentages CD8+ T -cellen en CDll b- macrofagen verminderd+t-.

Ziektebeelden
Inleiding
Psychologische
stress blijkt dus via een clirecte modulatie
van het
immuunsysteem
invloed uit te oefenen op het verrnogen van het lichaam zich
tegen schadelijke invloeden van buitenaf te verweren. Andersom
kan de
cytokineactiviteit clie het gevolg is van een infectie het centrale zenuwstelsel op
dusdanige rnanier beinvloeden dat tijdelijke of blijvende psychische schade het
gevolg is. In beide gevallen is er echter sprake van zeer gecompliceerde

DA\1DSON, R.]., C. C. CaE, I. DOLSKI & B. DONZELL\: Individual differences in prefrontal
activation asymmetry predict natural killer cell activity at rest and in response to challenge, in:
Brain, Bebaoior, and Immunity 13/2 (1999) 93-108.
414 ROSENKRANZ, M. A., D. C. JACKSON, K. M. D.\LTON, 1. DOI.~'Kl, C. D. Rvi-r, B. H. SINCER, D.
MLLLER, N. H. K\LIN & R. J. D.\\1DSON: Affective style and in vivo immune response:
neurobehavioral mechanisms, in: Proceedings 0/ the National Academy 0/ Sciences 0/ the United States 0/
AfJICI1ca100/9 (2003) 11148-11152.
415 Gruzelier,)., A. Clow, Ph. Evans, 1. Lazar & L. Walker: 'Mind-body influences on immunity.
416 COHEN, F., K. A. KE.\Rl'lEY, L. S. ZEG.\"lS, M. E. KEMENY,). M. NELH.\US & D. P. STITES:
Differential immune system changes with acute and persistent stress for optimists vs pessimists,
in: Brain, Behavior, and Immunity 13/2 (1999) 155-174.
413
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processen waarin een groat aantal factoren meespelen, zodat snelle algemene
conclusies niet aan de orde zijn, ook al gezien het feit dat het onderzoek nog in
het beginstadium verkeert. Acute psychologische stress heeft overlevingswaarde
voor het organisme, maar kan ook schadelijk gevolgen hebben. Chronische
stress Iijkt vooral schadelijke gevolgen te hebben. Wat echter als acute en wat
als chronische stress geldt is sterk afhankelijk van de eigenschappen
van her
organisme. Altijd is bovendien slechts een deel van het immuunsysteern
bij het
proces betrokken. Kortom: precieze(re) uitspraken kunnen pas worden gedaan
wanneer het onderzoek wordt toegespitst op afzonderlijke ziektebeelden. Van
dit onderzoek zal hieronder een zeer beknopt overzicht worden gegeven.
Voor tal van ziekten is onderzoek gedaan naar de immuungerelateerde
invloed van stress op het ontstaan en verloop van de aandoening. Stress blijkt
het verloop van een ziekte heftiger en langduriger te kunnen maken. Dit geldt
nier aileen voor een natuurlijke stressor, maar ook voor een geconditioneerde
stressor'!". In een aantal gevallen blijkt dar het aanleren van een adequate
hantering van stress en gedragsverandering
door rniddel van psychotherapie een
positieve uitwerking heeft op het immuunsysteem
en daardoor op het verloop
van de ziekte+!". Het feit dat geconditioneerde
stressoren, (karaktervormende)
ervaringen
en psychotherapie,
via de invloed die zij uitoefenen
op het
functioneren van het centrale zenuwstelsel, het immuunsysteem
en dus het
verloop van een ziekte kunnen bemvloeden, betekent dar het immuunsysteem
indirect onderworpen
is aan leerprocessen
en dus ook 'geconditioneerd'
kan
worderr'!", Leerprocessen,
bewust of onbewust, hebben zo een impact op het
hele organisme. Altijd moet daarbij voor ogen worden gehouden dat hierbij
nooit her hele imrnuunsysteern is betrokken en de individuele verschillen groot
kunnen zijn.
Depressie
Depressie is een van de meest onderzochte ziekten wanneer het gaat om de
relatie tussen stress en het immuunsysteem.
De meest gangbare hypothese over

Dat wil zeggen: een op zich onschuldige en emotioneel neutrale stimulus kan een stressor
worden wanneer hij maar vaak genoeg is verschenen tegelijkertijd met ecn echte stressor. De
onschuldige stimulus wordt dan zelf cen 'geconditioneerde' stressor. Hier komr dus het 'karakter'
weer in her geding. Zie: GORCZYNSKI, R. M. Conditioned immunity to L. Major in young and
aged mice, in: 1-1. FRIED.\l\N,
T. W. KLEfN & A. L. PRIEDM.\N: Psycboneuroimmenotogy, Stress and
lrfeaio»
(Boca Raton etc. 1996) 137- 15]; 1-1.\.\5, 1-1. S. & K. SCH.\CEl':STEIl'<:
Neuroimmunomodulacion via limbic structures.
41~ SCHLESINGER,
M. & Y. YODF.\T: Psvchoneuroirnmunology, stress and disease 131.
m EXTON, M. S., C. GIERSE, B. l\[FlI,R, ;\1. ;\[Osr'~I, Y. XIE, S. FREDE,
M. U. GOEBEL, V.
LJ~[MROTH,
1\[. SCI-IEDLO\X"SKJ: Behaviorally conditioned
immunosuppression
in the rat is
regulated via noradrenaline and ~-adrenoreceptors, in: [ournal ojNeuTOinllflJlI1%g)' 131 (2002) 21-30.
41'
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de oorzaak van het ontstaan van een depressie is een verstoord metabolisme
van catecholamines
en serotonine
10
de hersenen:
de 'monoamine
hypothese'<",
Chronische
stress geldt als een van de aanleidingen
tot het
optreden van dat verstoorde metabolisme: cortisol remt de activiteit van her
catecholamine
systeem. Echter: niet aile patienten met een depressie hebben
een verhoogde cortisoiproducties-'.
Anderzijds
is bekend dar ook bepaalde cytokines depressiviteit
kunnen
veroorzaken:
het kan een aspect van het 'ziektegedrag'
zijn422. Sommige
patienten met een depressie vertonen inderdaad een verhoogde IL-1 en IL-6
spiegel. Dar zou er op kunnen wijzen dat de depressie het gevolg is van een
auto-imrnuun reactie van T-ceilen of macrofagen. De verhoogde productie van
ontstekingsbevorderende
cytokines kan dan weer een verhoogde activiteit van
de HPA-as en dus een verhoogde
cortisolproductie
tot gevolg hebberrt-',
Bovendien blijken antidepressiva, die hun werk doen in de synapsen waar de
signaaloverdracht
plaatsvindt
door
middel
van
catecholarnines
en/of
serotonine, ook een ontstekingsremmend
effect te hebben en de verhoogde
hoeveelheden
IL-6 in her bloed van patienten
met een depressie
te
norrnaliseren+".
Bij depressieve patienten zonder een verhoogde hoeveelheid
IL-6 in de circulatie hebben antidepressiva geen effect op de cyrokinespiegel+>.
Depressivireit
waarbij sprake is van een verhoogde
cytokinespiegel
Iijkt
tenminste twee pathofysiologische
componenten
te kennen: problemen met
stemming en cognitie Iijken vooral te worden veroorzaakt door afwijkingen in
de
HPA-as
en
het
serotoninesysteern,
terwijl
verrnoeidheid,
bewegingsproblemen
en slaapstoornissen
lijken te worden veroorzaakt
door

Her proccs achter deze hypothese IS echrer vee! ingewikke!der
dan aanvankelijk werd gedacht,
en lijkr ook met atrofie (en herstel door antidepressiva)
van neuronen te maken te hebben.
421 KUNZ-EBRECHT,
S. R., V. MOl-l.~MED-AL1, P. J. FELD~L\N, C. KJRSCHB.\U\[ & A. STEPTOE:
Cortisol responses
to mild psychological
stress; HOLSBOER, F.: Stress, hypercorrisolism
and
corticosteroid
receptors in depression:
implications
for therapy, in: [oumai 0/ Ajjective Disorders
62/1-2 (2001) 77-91.
42~ KONSI\L\N,J. P., P. P.\RNliT & R. D.\NTZER: Cytokine-induced
sickness behaviour.
423 f..:.IECOLT-GL\SER,J.
K & R. GL\SER: Depression
and immune function. Central pathways to
morbidity and mortality, in : journal 0/ Psychosomatic Researcb 53/4 (2002) 873-876;
fiLLER, D. B. &
J. P. O'C-\.LL-IGH.\N: Depression,
cytokines,
and glial function,
in: Metabolism Clinical and
Experimental 54 (Suppl. 1) (2005) 33-38.
424 Er zijn aanwijzingen
dat sommige leukocyren de transporter lIIoleculesdragen die te vinden zijn
op presynaptische
neuronen
van het seroroninesysteern,
en die bet doe! vorrnen
van
antidepressiva
als paroxetine
en fluoxetine (behorend
tot de groep van de Selective Serotonin
Reuptake
Inhibitors, SSRI's). Zie: GORDON, J- & N. M. B.-IRNES: Lymphocytes
transport
seroronin and dopamine: agony or ecstasy>, in: Trends in Immunology 24/8 (2003) 438-444.
425 Zie voor
een behandeling
van bet therna depressie en immuunfunctie:
D.-\'NTZER, R., E. E.
WOLDI.\N & R. YJRW.\: Cytokines, Siress and Depression; D,-Iu'lTZER, R.: Cytokine-induced
sickness
behavior.
4211
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een
verminderde
dopamineactiviteit,
met
name
in het
striaturrr-".
Paniekstoornissen
gaan vaak gepaard met somatische auto-immuunziekten
en
allergieen, zoals astma, zodat ook daarbij gedacht kan worden
aan een
immuunreactie
als oorzaak van de stoornis. Ook bij deze stoornis blijkt
behandeling
met een antidepressivum
(paroxetine,
werkzaam
via het
serotoninesysteem)
gevolgen te hebben voor het immuunsysteem+".
Een ander vee! voorkomend symptoom bij depressie is ongevoeligheid voor
cortisol omdat er niet voldoende
receptoren
voor cortisol aanwezig zijn.
Daardoor kunnen het immuunsysteem
en/of de HPA-as op hol slaan. Het is
bekend dat cytokines deze receptoren plaatselijk kunnen onderdrukken.
Door
behandeling met antidepressiva herstelt de expressie van cortisol-receptoren
zich weer428.
Een andere theorie ziet de aanmaak van cytokines juist als het gevolg van de
depressie: depressieve patienten leiden een inactief leven en daardoor neemt
hun gewicht, dat wil zeggen de hoeveelheid
vetweefsel,
toe. Vetweefsel
bevordert
(direct en indirect) de productie van IL-6. Daardoor
ontstaan
depressies en verder overal in het lichaam ontstekingen, die o. a. tot hart- en
vaatziekten leiden429.

Auto-immuunziekten
Een aantal somatische ziekten zijn niet het gevolg van een indringer van
buitenaf, een weefselbeschadiging
of vergiftiging, maar van een ontregeling van
her immuunsysteem
zelf, waardoor het zijn activiteiten tegen lichaamseigen
cellen richt. Ontstekingen en weefselschade zijn het gevolg. Voor het ontstaan
van
een auto-immuunziekte
is een combinatie
van
genetische
en
omgevingsfactoren,
waarvan
stress
er een 1S, veranrwoordelijk=", Een
karaktereigenschap
als agressiviteit
lijkt
de vatbaarheid
voor
auto-

426

(\PL'RON,

L. & A. H. MILLER: Cyrokines

and psychopathology.

Zie voor een bespreking van

het striatum V.5
427
KI~I, Y-R, Q. P.\RJ( & B-H Yu: Changes
in lymphocyte
subsets
after shorr-term
pharmacotherapy
in patients with panic disorder, in : P!}chiatry Research 128/2 (2004) 183-190.
428 PARL\NTE, c. M., B. D. PE,\RCE, T. L. PISlCLL, C. 1. S,\NCHEZ, c. PO, c. Su & A. H. MILLER:
The proinflammatory

cytokine,

interleukin-I«,

reduces

glucocorticoid

receptor

translocation

and

function, in: Endocrinology 140/9 (1999) 4359-4366.
429 MILLER, G. E., K. E. FREEDL.\ND,
R. M. C\RNEY, C. A. STETLER, W. A. B.\NKS: Pathways
linking depression,
adiposity, and inflammatory
markers in healthy young adults, in: Brain,

Bebasior, and Jmmllnity 17/4 (2003) 276-285.
SONG, ( & B. E. LEON.\RD: Fundamentals

430

of Psycbonellroimftllln%gy

P. CHROCSOS: Stress hormones.
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immuunziekten te voorspellen+". De ontregeling van het irnmuuns ysteem kan
het gevolg zijn van een gebrekkig functioneren van cortisol-receptoren
in
bepaalde weefsels door de aanwezigheid van IL-lo:, waardoor de remmende
feedback van cortisol teniet wordt gedaan en het irnmuunsysteem in die
weefsels op hol kan slaan+",
Vaak gaan deze auto-immuunziekten
gepaard met symptomen die op een
depressie lijken: gevoelens van onbehagen en angst, sternmingsstoornissen
en
cognitieve beperkingen. Bovendien blijken antidepressiva ook een gunstige
invloed
te hebben
op
auto-immuunziekten:
ze
onderdrukken
de
cytokineproductie van T-cellen433 en herstellen glucocorticoid receptoren die
door cytokines zijn onderdrukr'>,
Reumatoide
artritis is een auto-immuunziekte
die gepaard gaat met
chronische ontstekingen in de gewrichten. De ziekte veroorzaakt veel pijn en is
door botverlies en rnisvormingen in de gewrichten op de lange duur
invaliderend. Bij individuen met reumatoide artritis blijkt de cortisolproductie,
zowel de dagelijkse als die onder stresscondities, niet goed te functioneren en
onvoldoende feedback te geven aan het irnmuunsysteem, dat bovendien te
weinig receptoren voor cortisol bezit435. De ziekte verloopt echter met bij aile
patienten op dezelfde manier.
In een recent Nederlands onderzoek is het effect van karaktereigenschappen
op het verloop van reurnatoide artritis onderzocht. Voor het onderzoek werden
ratten gebruikt die van dezelfde leeftijd en genetisch identiek waren, zodat
genetische verschillen en leeftijdverschillen
geen invloed hadden op de
resultaten van het onderzoek. De ratten werden verdeeld in twee groepen:
laagactieve dieren die in het 'open veld' nauwelijks bewegen en angstig zijn, en
hoogactieve dieren die de nieuwe omgeving actief verkennen, De groep die
'gemiddeld' scoorde werd van het onderzoek uitgesloten. De ratten werden
gei:nfecteerd met een stof waardoor ze een dierlijke vorm van reumatoide
artritis kregen. Het verloop van de ziekte (koorrs, zwelling van de gewrichten
enz.) was in beide groepen dieren gelijk, maar de laagactieve dieren bleken
uiteindelijk veel meer gewrichtsschade te hebben. Een van de oorzaken daarvan
bleek in het immuunsysteem te liggen: cytokines die botafbraak tegengaan (ILA., C.}. HEIJNEN, R. TENNEKJ'.S,j. E. BRUGGINK &]. M. KOOLH.-\,\S: Individual
behavioral characteristics of wild-type rats predict susceptibility to experimental autoimmune
encephalomyelitis, in: Brain, Behavior, and Immunity 13/4 (1999) 279-286.
-132 Pariante, C. M., B. D. Pearce, T. L. Pisell, C. 1. Sanchez, C. Po, C. Su & A. H. Miller: The
proinflarnrnatory cytokine.
-IJJ SONG, C. & B. E. LEON.\RD: Fundamentals 0/ Psychoneuroimmunology 90-92.
-134 Pariante, C. M., B. D. Pearce, T. L. Pisell, C. I. Sanchez, C. Po, C. Su & A. H. Miller: The
proinflammatory cytokine.
435 IRWl , M.: Psychoneuroimmunology
of depression: clinical implications, in: Brain, Behavior, and
Immunity 16/1 (2002) 1-16.
431 KAVEL\.\RS,
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10 en IFNy) werden minder geproduceerd
door de laagactieve dieren. Dit
verschil ging met gepaard met een verschil in endocrieoe parameters, was dus
een rechtstreeks
gevolg van een anders
functiooerend
zenuwstelsel+".
Ervaringen op jonge leeftijd die leiden tot eeo angstige persoonlijkheid,
lijken
dus iovloed te kunnen uitoefenen op het functioneren van her immuunsysteern
op latere leeftijd en daarmee op de vatbaarheid voor eo het verloop van
sommige ziekten, Dit alles door een rechtstreekse
invloed van het centrale
zenuwstelsel op het immuunstelsel,
zonder tussenkomst van het endocriene
stelsel.
Hart en vaatziekten
Ootstekingsprocessen
speleo eeo belangrijke rol bij het ontstaan van
arteriosclerose en, zoals boven aangegeven, stress stimuleert de aanmaak van
ontstekingsbevorderende
cytokines. Tal van factoren, waaronder een hoogcholesterol dieet en stress, activeren het endothelium tot het afscheiden van
cytokines, waardoor leukocyten zich aan de wand en van de bloedvaten kunnen
hechten+".
De wanden
van de bloedvaten
raken beschadigd
door de
ontstekingen met als resultaat vernauwingen en zwakke plekken (plaques). Door
allerlei oorzaken
(zoals een grote catecholamine
uitstoot, een verhoogde
harts lag en een verhoogde bloeddruk ten gevolge van acute stress) kunnen er
gedeeltes van de plaque losraken en het bloedvat afsluiten, met als gevolg een
infarct. Bovendien spelen ontstekingsbevorderende
cytokines een meervoudige
rol in het onstabiel worden van plaques, zodat geconcludeerd
kan worden dat
deze cytokines zowel in het ontstaan als in het acuut worden van hart- en
vaatziekten een rol spelen+".
Vooral
een lage socio-economische
status+'? blijkt een belangrijke
risicofactor,
ook wanneer een ongezonde
levenswijze buiten beschouwing
status blijken een
wordt gelaten440• Individuen met een lage socio-economische
436 S.\JTl, E.: Bebavior, mood and immunity 27-44.
m BOSCH,]. A., G. G. BERNTSON,]. T. C\CIOPPO, F S. D.\BH.\R & P. T. M.\RUCHA:Acute stress

evokes selective mobilization of T cells that differ in chemokine receptor expression: a potential
pathway linking immunologic reactivity to cardiovascular disease, in: Brain, Behavior, and Immunity
17/ 4 (2003) 251-259; F\HDl, 1. E., V. G.\DD.\1\[, F. ROMEO & J. L MEHTA: Inflammation,
infection, and atherosclerosis, in: Brain, Behavior, and Immunity 17/4 (2003) 238-244.
438 GlDRON, Y., T. ARMON, H. GILUTZ & M. HULEll-IEL:Psychological
factors correlate
meaningfully with percent-monocytes among acute coronary syndrome patients, in: Brain,
Bebaiior, and Immunity 17/4 (2003) 310-315.
439 Zie voor de gevolgen van de chronische
stress waarmee een lage socio-economische status
gepaard gaat: MCEwEN, B. S. & T. SEEl\L\N: Protective and damaging effects of mediators of
stress.
440 BRYDON,L, S. EDw.\IillS, V. MOI-L\,\1.ED
Au & A. STEPTOE:Socioeconomic status and stressinduced increases in interleukin-6; STEPTOE, A., P. ]. FELD1\L\N,S. KUNZ, N. OWEN, G.
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hogere baseline hoeveelheid T-cellen, B-cellen en NK-cellen in de circulatie te
hebben dan personen met een hoge socio-economische status. In reactie op een
laboratoriumstressor
gingen de aantallen van deze leukocyten in gelijke mate
ornhoog, en ook de lengte van de herstelfase verschilde nier+". Bij een ander
onderzoek echter bleken mann en met een lage socio-economische
status op
acute stress te reageren met een hogere en langduriger IL-6 productie. Zoals
gezegd: 11-6 speelt een cruciale rol bij het ontstaan van hart- en vaatziekten+-.
Los van de socio-economische status geeft een verhoogd niveau IL-6 en TNPc<
in de circulatie een verhoogde kans op hartproblemerr'<'.
Kanker
Baarmoederhalskanker
is een van de zeldzame menselijk kankers bij het
ontstaan waarvan waarschijnlijk een virus (het human papillomavirus) betrokken is,
maar lang niet iedere vrouw die besmet is met dit virus krijgt ook
baarmoederhalskanker.
Het is bekend dat baarmoederhalskanker
vijftig keel'
vaker voorkomt
bij vrouwen
met een niet optimaal
functionerend
immuunsysteem (bijvoorbeeld door het gebruik van glucocorticoiden na een
transplantatie of door een HIV infectie). Bij een onderzoek naar de invloed van
psychosociale
omstandigheden
op baarmoederhalskanker
bleek dat (1)
ingrijpende emotionele gebeurtenissen, (2) een passieve houding ten aanzien
van stressors, (3) een pessimistische en hulpeloze levenshouding, en (4) sociale
isolatie risicofactoren voor het ontwikkelen van baarmoederhalskanker
zijn444.
Bij het ontstaan van andere typen kanker is de betrakkenheid
van het
(verzwakte)
immuunsysteem
rwijfelachtig+",
maar
bij
eenmaal
WILLEMSEN & M. 1I[.IRMOT: Stress responsivity
and socioeconomic
srarus, A mechanism
for
increased cardiovascular
disease risk>, in: European Heart Jouma123/22 (2002) 1757-1763.
441 OWEN, N., T. POULTON, F. C. I-L\Y, V. MOH.-\MED-Au
& A. STEPTOE: Socioeconomic
starus,
C-reactive protein, immune factors, and response to acute mental stress, in: Brain, Behavior, and
Tmmunit)l17 / 4 (2003) 286-295.
442 BRYDON, L., S. ED\X'.IRDS, V. II!OH.-\]IfED ALI & A. STEPTOE: Socioeconomic
status and stressinduced increases in interleukin-ri; RIDKf'.R, P. M., N. RIF.\I, M. J. ST.IMPFER &
H. HENNEKENS:
Plasma concentration
of interleukin-6.
443 RIDKER, P. M., N. RIF'-\I, M. J. ST.-\MPFER &
H. HENNEKENS: Plasma concentration
of
interleukin-6;
RIDKER, P. M., N. RIF:I], M. P['EITER, F. S.ICKS, S. LEP ..IGE & E. BILIUN\X'.ll.D:
Elevation
of rumor necrosis factor-ex; JERON, A, T. K.IISER, R. H. STIL-\UB, J. WElL, G. A. J.
RIEGGER & F. MUDERS: Myocardial IL-6 regulation by neurohormones
- an in vitro superfusion
study, in: Brain, Bebamor, and Imlmmiry17 / 4 (2003) 245-250.
-1-1-1
ANTONI, i\L H. & K. GOODKlN:
Cervical
neoplasia,
human
papilloma
virus and
psychoneuroimmunology,
in: H. FRIEDMAN,
T. W. KLE1N
& A. L. FRIEDMAN:
PS)lchoneuroimmlJn%!!J',Stress and Infection (Boca Raton etc. 1996) 243-262.
445 Al':TONI, M. H.: Psychoneuroendocrinology
and psychoneuroimmunology
of cancer: Plausible
mechanisms
worth pursuing?,
in: Brain. Behavior, and Immuniry 17 (Supp!. 1) (2003) S84-S91;
RE.ICHE, E. M., S. O. NlNES & H. K. !l!ORI~[OTO: Stress, depression,
the immune system, and

c.

c.
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gediagnosticeetde
kankerpatienten
blijkt stress vooral de aanmaak van NKcellen, de reactie van de NK-cellen
op IFN-y, en de T-cel tespons
te
rernmerr'<.
Bij laboratoriumexperimenten
met dieren blijkt dat dieren met kanker die
onder stress staan twee keer zo vee! metastasen ontwikkelen als controledieren
die met onder stress staan, en die verdubbeling correleert met een verminderde
NK-cel functie+". Bij het voork6men van metastasen lijkt het immuunsysteem
dus wei een rol te kunnen spe!en. Dat betekent dat de verzwakking van het
immuunsysteern door de opera tie en door postoperatieve stress zoveel mogelijk
moet worden verhinderd.
Psychotherapeutische
stressbeheersing
moet dus
beginnen meteen na de diagnose+" en Iijkt dan ook resultaat af te werpen+".
In het Nederlandse onderzoek met ratten werd ook gekeken naar de invloed
van her karakter op het verloop van kanker. Hierbij bleek dat de laagactieve
dieren juist een hogere NK-cel activiteit vertoonden. Het aantal metastasen van
beide groepen dieren was gelijk, maar de laagactieve dieren bleken wei een
groter aantal metastasen groter dan twee millimeter te hebben. De hypothese is
dat bij de laagactieve dieren de aanleg van bloedvaten die de tumoren van bloed
voorzien (angiogenese) veel sneller gaat450. Zowel stress als een op vroege
leeftijd verworven angstige levenshouding
lijkt dus een ongunstig verloop van
kanker te voorspellen.
Psychotherapie
(ze!fs in de korte periode tussen de diagnose en de
operatie'>'),
ondersteuning
door lotgenoten
en een ondersteunend
sociaal
netwerk blijken het effect van de behandeling en de levensverwachting
van
kankerpatienten in het algemeen positief te beinvloeden+v,

HIV

cancer;
BEN-El.lY \Ht.:, S.: The promotion
of tumor
metastasis
by surgery
and stress:
immunological
basis and implications
for psychoneuroimmunology,
in: Brain, Bebaoior, and
Immunity 17 (2003) S27 -S36.
+lu SONG, C. & B. E. LEON.\RD: Fundasrentals 0/ Psychoneuroimmunology 52; El.ENKOV, I. J. & G. P.
CHROLISOS: Stress hormones.
+11 SO G, C. & B. E. LEONARD: Fundamentals 0/ Ps),c/;onellroimmllnology 55.
+18 BEN-ELJY~Ht.:, S.: The promotion
of rumor metastasis by surgery and stress.
44'} MOYNIH.~N,J.: Mechanisms
of stress-induced
modulation
of immunity; MCGREGOR, B. A., ·M.
H. ANTONI, A. BOYERS, S. M. ALJ'ERI, B. B. BLOMBERG & S. C.\R\·ER: Cognitive-behavioral
stress
management
increases benefit finding and immune function
among women with early-stage
breast cancer, in: [ouma! of Psychosomatic Research 56/1 (2004) 1-8.
4511

S.\JTl, E.: Behavior, mood and immllmry 46-54.

MOYNIH.~N,J.: Mechanisms of stress-induced
modulation
of immunity.
SCHLESINGER, 1\f. & Y. YO!)F \T: Psvchoneuroimmunology, stress and disease 131; REICHE, E.
1\1., S. O. NL'NES & H. K. J\!ORn!OTO: Stress, depression, the immune system, and cancer.
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Sommige defecten van het immuunsysteem zijn genetisch bepaald, andere
een combinatie van genetische en omgevingsfactoren, weer andere volledig het
gevolg van omgevingsfactoren. Tot de laatste categoric hoort het HIV virus.
Het HIV virus tast het immuunsysteem
zelf aan. Daardoor ontsporen
verschillende functies van her immuunsysteem tegelijkertijd met als gevolg een
grote vatbaarheid voor tal van infecties, tumoren en auto-immuunziekten
(AIDS)453. Toch lijkt de immuunstatus
nog positief te kunnen worden
beinvloed door effectief stressmanagement waardoor de ontwikkeling van de
ziekte wordt afgeremd454•

IV.9

VOORLOP1GE

CONCLUSlES

Veel is nog onduidelijk en onderzoeksresultaten
lijken soms tegenstrijdig,
maar een aantal dingen kunnen de onderzoekers in de jonge discipline van de
psychoneuroimmunologie
op dit moment wel met enige zekerheid zeggen: (1)
het immuunsysteem,
het centrale zenuwstelsel en het endocriene stelsel
cornmuniceren
intensief met elkaar op moleculair
niveau; (2) deze
communicatie bezit een enorme complexiteit, zodat slechts met het grootste
voorbehoud gegeneraliseerd kan worden. Echter: (3) er is voldoende bekend
om te kunnen concluderen dat in de geneeskunde en de gezondheidszorg een
nieuwe visie op de rol van lichaam en psyche in ziekte en gezondheid kan
worden ontwikkeld. Kortom: het onderzoek dar is verricht binnen het
vakgebied
van
de
psychoneuroimmunologie
biedt
interessante
aanknopingspunten voor een nieuwe theologische inbedding van de pelgrimage
op een manier die zowel theologisch als geneeskundig in overeenstemming is
met de standaarden die beide wetenschappelijke disciplines hanteren aan het
begin van de eenentwintigste eeuw.
De simpele redenering dat 'stress de gezondheid schaadt' en dat 'dus iedere
ziekte tussen de oren zit' kan naar het rijk der fabelen worden verwezen. Nooit
is het immuunsysteem in zijn geheel betrokken bij een stressreactie. Een acute

453
454

SONG, C. & B. E. LEON.-\RD: Fundamentals ofPsychoncuroiml7llln%gy 210-217.
Schlesinger, M. & Y. Yodfat: Psychoneuroimmunology, stress and disease 131; Antoni, M. H.,

D. G. Cruess, N. Klimas, K. Maher, S. Cruess, M. Kumar, S. Lurgendorf, G. Ironson, N.
Schneiderman & M. A. Fletcher: Stress management and immune system reconstitution in
symptomatic HIV-infected gay men over time: effects on transitional naive T cells
(CD4+CD45RA +CD29+), in: The American [ournat of Psytbiatry 159 (1) (2002) 143-145; Cruess, S.,
M. Antoni, D. Cruess, M. A. Fletcher, G. lronson, M. Kumar, S. Lurgendorf, A. Hayes, N.
Klimas & N. Schneiderman: Reductions in herpes simplex virus type 2 antibody titers after
cognitive behavioral stress management and relationships with neuroendocrine function,
relaxation skills, and social support in HJV -positive men, in: Psycnosomatic Medicine 62/6 (2000)
828-837.
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stressresponse
kan het immuunsysteem
activeren. Dat kan zowel gunstig zijn
voor de gezondheid als ook schadelijke bijwerkingen hebben. Dat somatische
aandoeningen uitsluitend met somatische middelen moeten worden bestreden,
lijkt echter ook niet langer een houdbaar standpunt, Chronische stress en
sommige persoonlijkheidskenmerken
kunnen het verloop van een ziekte
diepgaand
beinvloeden,
De eerste misvatting
is vooral populair
in de
zogenaamde 'alternatieve geneeskunde', de rweede was tot voor kort het devies
van de reguliere geneeskunde. F undarnentalisten
aan beide zijden wordt door
de psychoneuroimmunologie
de wind uit de zeilen genomen: enerzijds de
'orenmaffia'
die aile ziekteverschijnseien
beschouwt als het gevolg van een
verkeerde levenshouding en stress, en anderzijds de medical materialists, die nota
bene vanuit hun eigen vakgebied
(de somatische
geneeskunde)
tot de
ontdekking kwamen hoe psychische processen invloed kunnen hebben op de
somatische gezondheid.
Eenvoudige diagnoses en simpele remedies zijn op het complexe terrein van
de
psychoneuroimmunologie
niet
binnen
handbereik.
Met
eruge
voorzichtigheid
kan echter wei worden gezegd dat psychologische stress een
wisselwerking op gang brengt waarbij de catecholamine
neurotransmitters,
de
cytokines IL-l, IL-6 en TNF-cx en cortisol een interactie aangaan. Wanneer die
stress chronische vormen aanneemt kan dat leiden tot ernstige storingen in
zowel het centrale zenuwstelsel, als ook in het immuunsysteem.
Het door de
hypothalamus
afgescheiden
hormoon
CRF speelt hierbij een centrale rol.
Omgekeerd
kan een zwaar belast of slecht functionerend
immuunsysteem
leiden tot storingen in het centrale zenuwsteisel, en als gevolg daarvan tot
psychische klachten. Intussen hoort (her aanleren van) stressmanagement
bij
een aantal ziekten (reumatoide
artritis, kanker, Hl V) tot de standaard
behandeling'>,
Genetische opmaak en stresservaringen
vroeg in het leven kunnen leiden
tot persoonlijkheidskenmerken
die een ongunstige invloed uitoefenen op het
immuunsysteem.
Het is dus niet aileen de actuele (al dan niet chronische) stress
die schadelijke gevolgen kan hebben voor het immuunsysteem,
maar de ook de
(pathologische)
activiteit van het centrale zenuwstelsel van mensen met een
persoonlijkheidsstoornis.
In de terminologie van de psychoneuroimmunologie
heeft de geneeskunde
zich overwegend beziggehouden met stressoren die direct het immuunsysteem
belasten. De reguliere geneeskundige strategieen waren en zijn vooral gericht op
de ondersteuning
van het irnmuunsysteern
- hetzij door het toedienen van
geneesmiddelen,
hetzij door het wegnemen of repareren van aangetast weefsel,
hetzij door voorzorgsmaatregelen
als preventieve
immunisering
en een

455

Zie:

lR\X'I:--J,

M.: Psychoncuroimrnunologv

of depression.
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verbeterde hygiene. Daarbij werd er vanuit gegaan dat het irnmuunsysteern een
onafhankelijk werkend mechanisrne was. Hetzelfde beeld bestond van het
centrale zenuwstelsel: afgesloten van de rest van het lichaam door de blood-brainbarrier, waardoor slechts enkele moleculen konden oversteken. Het centrale
zenuwstelsel en het immuunsysteem werden lange tijd beschouwd als volstrekt
van elkaar onafhankelijk funccionerende biologische systemen.
Toen de biologic echter met haar onderzoek was doorgedrongen
tot op
moleculair niveau, en ook de geneeskunde - vooral de farmacologie - gebruik
begon te maken van deze kennis, bleken de zaken anders te liggen: op
moleculair niveau bestaat er veel meer interactie dan men dacht. De
psychoneuroirnmunologie
kan beargumenteren
dat behandeling daar moet
plaats vinden waar de stressor zijn werk doet: wanneer een stressor het
immuunsysteem belaagt, is de meest voor de hand liggende en meest effeccieve
maatregel de ondersteuning van het irnmuunsysteem; wanneer de stressor
echter van psychologische aard is en via het centrale zenuwstelsel onheil
aanricht, moeten daar (ook) maatregelen worden genomen456. Het 'leren' van
een nieuwe levenshouding door middel van psychotherapie kan een van die
ondersteunende
maatregelen
zijn, die, via verandering
in het centrale

De huidige discussie
over de aard van ziekten
als ME en fybromyalgie
is in feite
wetenschappelijk
achterhaald.
Terwijl de patienrcnverenigingen
pleiten VOOl: erkenning
als
somatische
(neurologische)
ziekte, bepleiten
sommige deskundigen
dat gedragstherapie
een
oplossing VOOl: her probleem kan zijn. Daarop roepen de patienten dat ze nier 'gek' zijn en geen
gedragstherapie
nodig hebben, maar medische behandeling.
Intussen is duidelijk dat psychische
aandoeningen
altijd ook neurologische
aandoeningen
zijn in die zin dat het afwijkingen in het
funccioneren
van her centrale zenuwstelsel
zijn, en dar gedragstherapie
ook vruchren afwerpt bij
de behandeling
van tal van aandoeningen
waarbij 'gekte' van oudsher geen enkele rol speelt.
Bijvoorbeeld:
tegen een groot
aantal kankerverwekkende
stoffen
kan ook een perfect
funccionerend
immuunsysteem
niet op. Stress heeft daar dus geen invloed en stressvermindering
zal niet baten. Zo noodzakelijk
het echter is een kwaadaardige
tumor operacief
en/of
farmacologisch
te behandelen,
zo noodzakelijk
is her ook de patient zo te ondersteunen
dat de
psychologische
stress ten gevolge van de zickre zo veel mogelijk wordt weggenomen,
omdat die
stress de behandeling en de levenskansen
zeer nadelig ka.n beinvloeden,
Hetzelfde
geldt voor het onderscheid
russen begrippen
als ziekte (disease) en ziekte-ervaring
(tllness), en genezing (mrinj) en heling (healinj), zoals dat nog steeds wordr gemaakt. Zie
bijvoorbeeld:
VELLENGA, S.: Heling en heiligen. De ontwikkeling
van de belangstelling
voor
sacrale plaatsen van genezing in katholiek Nederland
sinds het midden van de negenciende eeuw,
in: Jaarboek uoorLiturgieonderzoek 20 (2004) 209-234.
Het psychoneuroimmunologisch
onderzoek raakt natuurlijk af en toe aan her onderzoek naar her
placebo-effect.
Oat effect ligt op dit moment wetenschappelijk
onder YUUL In meta-analyses
van
her onderzoek blijkt het effect alleen significant bij de behandeling van pijn. Zie: HROBJ.\RTSSON,
A. & P. C. GOTZSCHE: Is the placebo powerless? An analysis of clinical trials comparing placebo
with no treatment,
in: The New England Jot/mal of Medicine 344/21
(2001) 1594-1602;
HROBJ.\RTSSON, A. & P. C. GOTZSCHE: Is the placebo powerless? Update of a systematic review
with 52 new randomized
trials comparing placebo with no treatment, in: Journal of Internal Medicine
256/2 (2004) 91-100.
456
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zenuwstelsel, het immuunstelsel
ondersteunen.
En het blijkt resultaat af te
werpen.
Theologie en geneeskunde lijken elkaar, na eeuwen van scheiding, ieder
vanuit de ontwikkelingen in hun eigen vakgebied, weer te hebben gevonden in
de overtuiging dat de mens een eenheid vormt. De convergentie ontstond door
een
'antropologische
wending'
in
de
theologie
en
een
'psychoneuroimmunologische
wending' in de geneeskunde, die kort na elkaar in
de tweede helft van de twintigste eeuw plaatsvonden.
De uitspraak van
Schillebeeckx: Mensen ii/n beslistgeen engelen [... J maar hun geest is iichameiijk en hun
zal
door
psychoneuroimmunologen
voiledig
lichaam zs geestelijk4SI,
onderschreven
kunnen
worden.
Het woord
8epa1teuw krijgt opnieuw
betekenis.
Deze ontwikkelingen
werpen een nieuw licht op de genezingen
die
eeuwenlang plaatsvonden in de christelijke heiligdommen.
Natuurlijk zijn er
verschiilende
scenario's te bedenken
waarin ook het immuunsysteem
een
directe oppepper kreeg tijdens een pelgrimage. Sommige kloosters beschikten
over medische competentie: ze verzamelden soms medische literatuur van over
de hele bekende wereld in hun bibliotheken en probeerden de geneeskrachtige
planten die daarin werden beschreven in hun eigen kruidentuinen te kweken of
in gedroogde vorm uit verre streken in te voeren. Het is echter de vraag of
iedereen daarvan kon profiteren. Misschien dat de verandering van voeding de
zieke goeddeed. Wanneer er sprake was van een deficientieziekte
is dat
natuurlijk niet denkbeeldig. Soms zal de ziekte vanzelf zijn overgegaan, of trad
een tijdelijke verbetering in.
Nu duidelijk wordt dat cognitieve en emotionele processen wel degelijk
invloed uitoefenen op de toestand van het lichaam, en dat genezing door
ingrijpen in psychische processenniet
aileen maar 'inbeelding' hoeft te zijn,
maar meetbare lichamelijke verbetering te zien geeft, staan de genezingen in de
heiligdomrnen
echter in een nieuw licht. Het diepe vertrouwen
in de
geneeskracht van een reliek, de kracht en de goedheid van een heilige of de
liefde en het medeleven van Maria kan cognitieve en emotionele processen in
werking hebben gezet die het neuroimmunoendocriene
systeem een stevige
stimulans gaven. In het licht van de geneeskunst van de eenentwintigste eeuw
zijn de genezingen in de heiligdommen niet meer zo onwaarschijnlijk als vijftig
of honderd jaar geleden.
Stress is niet aileen van invloed op het leven van de mod erne mens, zoals
sorns lijkt te worden beweerd door lieden die een romantische hang naar het
'eenvoudige' leven hebben. De middeleeuwse mens had ongetwijfeld ook te
kampen
met de nodige psychische
stressoren
in het dagelijks leven:

45'

SCHIl.l.EBEH:KX,

E.:

aar een herontdekking van de chrisrelijke sacramenten 167.
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hongersnoden, epidemieen en oorlogen, gecombineerd met het ontbreken van
vrijwel iedere vorm van geneeskunde en gezondheidszorg,
beheersten het
leven. Vrouwen stierven veelvuldig in het kraambed en lieten daarbij vaak een
aantal jonge kinderen moederloos achter. Een onbezorgde jeugd was voor
slechts zeer weinig kinderen weggelegd. Ook in later eeuwen was het leven voor
het overgrote deel van de mensen hard. Voor de massa bestond het vooral uit
sloven in dienst van anderen om te overleven. Een relatief zorgeloos leven was
ook in de eerste helft van de twintigste eeuw nog weinigen gegeven, zoals dat in
de Derde Wereld nog steeds het geval is.
Een bijzondere vorm van stress, die zich die zich tot ver in de twintigste
eeuw op grote schaal heeft weten te handhaven, en die in zekere zin de
voorganger kan worden genoemd van de stress van het 'moderne leven' - het
gaat in beide gevallen niet om materiele, maar om spirituele nood -, is het
zondebesef. Het feit dat de heiligen in staat waren om zonden te vergeven,
waarna weer met een schone lei kon worden begonnen, zou wel eens een
belangrijk
stressbestrijdend
en
(dus) geneeskrachtig
aspect
van
de
heiligdommen kunnen zijn geweest458. Kortom: het vaste vertrouwen dat op de
heilige plaats krachten aanwezig zijn die in staat zijn om 'alles goed te makeri',
kan op moleculair niveau neurologische processen in werking hebben gezet die
het immuunsysteem in staat stelden het lichaam gezond(er) te maken.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat in retrospectief aile genezingen verklaard
kunnen worden. Voor de meeste genezingen is dat uiteraard niet het geval. Niet
aileen omdat de gegevens ontoereikend en onbetrouwbaar
zijn, maar ook
omdat de spectaculaire genezingen die in de mirakelboeken bewaard zijn
gebleven ook vandaag de dag nog niet in een geneeskundig perspectief zijn te
plaatsen. De genezing van de heup van Hermanna van Deursen en het been
van Pierre de Rudder, om maar enkele voorbeelden te noernen, zijn ook in her
licht van de huidige geneeskunde geheel onverklaarbaar. En het wil nog veel
minder zeggen dat iedereen weer, zoals in de middeleeuwen, naar een heiligdom
zou rnoeten reizen voor genezing. Verreweg de meeste somatische ziekten
worden het meest effectief met somatische rniddelen bestreden. En dat heeft
nu, anders dan in de middeleeuwen, een goede kans op succes. Vermindering
van eventuele stress kan daarbij hooguit helpen, maar daarom lijkt het ook
precies te gaan bij moderne pelgrimages.
Want nog steeds gaan mensen op weg om genezing te zoeken die 'thuis' niet
te vinden is. En nog steeds vinden ze die genezing ook, getuige de verslagen die
ze erover schrijven. En in deze tijd, waarin de geneeskunde heel wat in haar
mars heeft en de materiele welstand meestal voldoende is om het leven zo

Dar die bron van srress (de 'zonden') waarschijnlijk het gevolg is van hetzelfde geloof dar ook
de genezing in gang zet, laten we hier maar even terzijde.

458
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aangenaam mogelijk te maken, maar waarin het gewicht van de menselijk
conditie even zwaar drukt als in aile voorgaande
eeuwen en waarin het
levenstempo
velen geestelijk uitput, is het de psychologische
stress ze!f
waarvoor genezing wordt gezocht en gevonden. Vee! hedendaagse pe!grims
hebben daar over geschreven.
Ging men dus in het verleden naar een heiligdom om ziekten te laten
genezen die voora! tot het competentiegebied
van her immuunsysteem
behoorden,
tegenwoordig gaat men om te genezen van ziekten die tot het
competentiegebied
van het centrale zenuwste!se! behoren. Maar, zoals ook
Vuijsje kennelijk al vermoedt,
ook vroeger zal stressbestrijding
a! een
be!angrijke factor in de genezingen zijn geweest. De geneeskunde weet nu dat
de twee systernen in nauwe verbinding met elkaar staan, en dat voor een goed
leven beide systemen op orde moe ten zijn. En kennelijk vermoedde Jezus ook
al zoiets, gezien de woorden
waarmee de evangelisten
zijn genezingen
omschrijven,
De huidige geneeskunde en de huidige theologie staan een soteriologie van
de pe!grimage, anders dan de afgelopen drie a vier eeuwen het geval was, niet
langer in de weg. Dat de geest lichamelijk is, en het lichaam geestelijk, wordt
door beide disciplines onderschreven.
De theologie van na de antropologische
wending neemt ook de lichamelijke aspecten van de mens weer mee in haar
overwegingen, en de geneeskunde heeft ontdekt hoezeer psychische processen
het lichaam beinvloeden.
De ononderbroken
historische lijn van met de
pe!grimage verbonden
genezingen,
die vanaf de vroegmoderne
rijd een
probleem gingen vormen voor zowe! de theologie als de geneeskunde, kan aan
het begin van de eenentwintigste
eeuw zowel door de theologie als door de
geneeskunde weer opgepakt en bij de tijd gebracht worden. De genezing die
moderne pelgrims ervaren, en waarover ze met niet minder enthousiasme
berichten dan de midde!eeuwers die genezen van een pe!grimage thuiskwamen,
kan op medisch en theologische
valide wijze worden verbonden
met het
genezingsdiscours
van
de
synoptische
evangelien,
Het
sacramente!e
genezingsdiscours
en het genezingsdiscours
van de pe!grimage kan in de
theologie van de eenentwintigste
eeuw bijeengenomen
worden en worden
bekleed met de betekenis die in het nieuwtestamentische
8epcon:uw besloten
ligt.
Zoals gezegd zijn bij het rituee! van de pe!grimage zowe! de heilige plaats als
de weg daar naartoe onmisbare e!ementen. Het accent verschilt echter per
pe!grimage. Tot ver in de negentiende eeuw was er voor de rneeste pe!grims in
West Europa maar een manier om in een heiligdom te komen: lopeno Wie rijk
genoeg was kon paardenkracht
inschakelen,
maar daartoe was maar een
minderheid in staat. Toen aan het eind van de negenriende eeuw andere
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middelen van vervoer meer algemeen beschikbaar kwarnen, werd daar dankbaar
gebruik van gemaakt. Vrijwel vanaf het begin reisden pelgrims met bestemming
Lourdes met de trein, een middel van vervoer dat zich aan het eind van de
negentiende eeuw snel o ntwikkelde. Nederlandse
pelgrims die naar Kevelaer
gingen werden soms vervoerd per huifkar of per boot. Later gingen ook zij met
de trein. Nu gaan ze vrijwel zonder uitzondering
met een touringcar. Het
vervoer van groepen pelgrims per vliegtuig is in de tweede helft van de
twintigste eeuw heel gebruikelijk geworden.
Bij de opleving van de pelgrimage in de jaren zeventig deed zich echter een
merkwaardig fenomeen voor: men hervatte het pelgrimeren te voet, Zoals al
opgemerkt heeft het te voet pelgrimeren aan het eind van de twintigste eeuw
weer bijna middeleeuwse
proporties
aangenomen.
Deze pelgrims leggen de
nadruk van hun onderneming geheel op 'de weg'. De heilige plaats aan her eind
van de tocht dient slechts als doel en richtinggever, en valt uiteindelijk vaak
bitter tegen, zodat men haar zo snel mogelijk weer verlaat. Overigens zijn het
niet aileen lieden die zichzelf expliciet als pelgrim aanduiden, die zo massaal
gaan lopen over soms zeer lange afstanden. Het fenomeen lange-afstandwandelen kent een geweldige populariteit en de kaart van Europa is bedekt met
een dicht netwerk van lange-afstand-wandelpaden.
Het verschijnsel beperkt
zich echter geenszins tot Europa.
Zoals in de Inleiding al aangegeven ligt de nadruk van dit onderzoek bij het
'onderweg-zijn',
en niet bij de heilige plaats. Het onderzoek zal hier verder
worden toegespitst op het lopen, niet aileen omdat het lopen in de moderne
vormen van pelgrimage zo'n belangrijke plaats inneemt, maar ook omdat het als
vrijetijdsbesteding
en vorm van amateurs port in de westerse maatschappij aan
het begin van de eenentwintigste eeuw in populariteit bijna niet te verslaan lijkt.
Een nadere bestudering van de genezende kwaliteiten van het lop en biedt niet
aileen mogelijkheid inzicht te verwerven in de genezende kwaliteiten van de
pelgrimage, maar kan ook een populaire vrijetijdsbesteding
in een nieuw
(theologisch) licht plaatsen.
In termen van het schema aan het eind van hoofdstuk 1: het rituele element
lopen heeft altijd onderdeel uitgemaakt van het rirueel van de pelgrimage, totdat
de pelgrims massaal andere middelen van vervoer tot hun beschikking kregen.
Maar minder dan een eeuw nadat dat het geval was hervatte men op grote
schaal het pelgrimeren te voet, zichzelf al dan niet expliciet 'pelgrim' noemend.
Dat lijkt voldoende red en om bij het onderzoek naar de mogelijkheid
de
pelgrimage vanuit een genezingsperspectief
op te nemen in de christelijke
theologie, te beginnen met het rirueel element 'lopen'.
In het volgende hoofdsruk zal worden onderzocht of (langdurig) lopen een
van de stressbestrijdende
en geneeskrachtige
elernenten van de pelgrimage is,
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voor een deel kan worden

v
MEN MAAKT DE WEG AL LOPEND
DE SPIRlTU:\LTTETT"

AN HET LOPEN

Zo heeft hi} bet bardlopen leren rjen en gebruiken, als een geneesTmddef en

WI genotmiddef1.

[ ... J the practical purpose is if course to train men as good long-distance runners, but the deeper
signiJicance if the race is that each devout Hopi }pho engages in it is relieved if alf heaviness if heart, afl
sadness is dispelled, his flesh is made good, his health is reneued',
Immers hei/ige kracht word! door beweging fOJgemaakt3.

V.1INLEIDING

De pelgrims die over lange afstanden lopen nemen in hun verslagen
veelvuldig overwegingen op die betrekking hebben op het lopen zelf.
Kees van Luyn, pelgrim op weg naar Santiago schrijft: [... J aan mijn voeten
:;jtten geen versnellingen [... J Ik kan niet sneller dan mijn benen me kunnen dragen.
Forteren helpt met. Integendeel. [... J Ik leer op het ritme van de menselijke pas te leven. Er
al lopende in rusten. [... J S tilaan groeit zo in mij het besef dat de lveg op :;jehwaarde beeft.
En met aileen de eindstreep. Ik ga meer rechtoplopen, de mg gestrekt, bet hoofd minder naar
de grond gebogen4. En in zijn nawoord: He! oeruertrotauen, dat in de onderstroom van
mijn pelgrimsweg steeds meer voe/baar uerd, is gebleven. [... J Van mfjn toeht is me, als een
soort leidraad voor mijn uerdereleven en werken r het motto bjjgebleven: 'He: loopt zoals bet
loopt. En het loopt alt!Jd anders'. [... J Meer dan vroegertrek ik er opuit en loop vaak een
afstandsroute. Haast automatiscb vind ik dan de stap van Santiago temi'.
Jan Houdijk: lVorden we ooit weer 'normale' mensen vraag ik me qJ; die in een bed
kunnen slapen en 'n leuen zonder lopen kunnen leiden? Ik althans heb, sinds ik niet meer in
de eadans van het lopen ben, alsmaar m!!pijnf>

De filosoof Dirk van Weelden over hardlopen. Zie: WEELDEN, D. V.\N: Looptzjd (Amsterdam
etc. 2003) 133. Zie ook de uitspraken van Herman Vuijsje en Bruce Chatwin die zijn geciteerd in
de Inleiding.
2 Een informant van de Hopi geeft uitleg aan over de riruele hardloopwedstrijden
van zijn volk.
Zie: P.\RSONS,E. C1.E\'('S:Pueblo Indiall Religion (Lincoln etc. 1996 [19391) 820-821.
3 Gerardus van der Lceuw over de dans. Zie: LEEL'\X',
G. V.'.N DER: Wegen en grenzen 21.
4 LUYN,K. V. \N: Het graallvogel(je 7-8.
s idem 45
6 HOl':DIJK, C. &. J. HOUDIJK: Naar de ware Jacob 266.
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Herman Post: Het heimwee is waarschijnli;k des te sterker, omdat ik ondenveg zoveel
momenten van volmaakt geluk heb gekend; momenten waarop ik niets meer te wensen had.
Er was geen terugverlangen naar de IJJegdie achter me lag en geen gespannen uitzien naar wat
nog komen moest; ik oereeerde in volmaakte vrede en harmonic met mij ze!f en de wereld'.
[... ] ik onderweg naar Rome op een goed moment bi;'na niet meer kon stoppen met 10perf3.
Ricky Rieter: Ik beb op verschillende wijzen onderuanden dat de weg me tegemoet kl1Jam.
Mijn voeten hebben het me ze!f uerteld', [... ] Het woord 'weg' hangt samen met 'bewegen~
maar het woord bnvegen betekent meer dan lijfeli;k ueranderen van houding, meer dan
voortgaan. Ons lichaam en onze geest :din tin. Als lvij ons 1100rtbeJvegen,ligt daar een
verlangen aan ten grondslag, een impuls die van binnen komt. lets verborgens beweegt mi;' om
die stap te zetten, om die uele stappen te zetten, om ontelbare stappen te zetten. [... ] AI telje
ai de redenen op die er maar te ve~nnen :@iz, dan nog zul je bet antwoord niet tueten, want
dat is een groot geheim. Ook voor de pelgrim. Het is ureemd, maar de pelgrim weet ze!f niet
precies waarom hij gaatlll. [ ... J Op pelgrimstocht gaan is ingaan op een impuls die misschien
ue! uit een andere lvereld komt. Niet de uereld van de redenen. Niet de wereld van het
denken. l'Jiet de wereld van het weten. Daarom is het niet ttit te leggen, niet in woorden te
vatten. Ook niet in de l)age woorden die zeggen dat pelgrimeren een symbool is l)an de
levensweg. Zo'n antwoord komt evenzeer uit het denken. Het klopt natuurlijk wei. [... ]
maar je gaat niet op pelgrimstocht omdat het een symbool is. [... J Als je loopt, loop je ergens
heen. Je hebt een doel. Maar het doel is het doel niet. Het gaat om de beweging11. [... J Soms
overkomt het me) dat ik me zomaar gelukkig voe/, om niets bi;zonders. Het is er en ik weet
niet waar het vandaan komt. Het wordt me gewoon geschonken. [... J He! zs zets heerlijks en
het heelt aile lvonden. [... J En de mensen die er niet over spraken straalden het wei uit. [... ]
Samengevat kan ik aileen maar zeggen dat, hoezeer ik ook in mi;n herinnering zoek naar
negativiteit, ik daar nauweli;ks voorbeelden van kan vinden12.
Hans Annink: Leven is teruggebracht tot het simpele) het essentie/e. Lopen is de
natuurlijkste wijze van lioortbewegen, en dat geeft rust aan het denken en voelen [... ]13. Met
elke kilometer voelde ik meer: dit is mijn element) 10pen14• [ ... J De reis naar Santiago heeft
me meer gebracht dan ik eroan verwac/Jtte. Het lopen was iets geweldigsl5. [ ... J Ik weet, dat
ik iets ijnvo!J gedaan heb) en ik val de '<in niet. I k ben veranderd, en ik weet ze!f niet precies
lvaarin. Ik loop de w(g tol het eind, en weet ze!f niet hoe ik stoppen moetl6.

POST,H.: Te Iloet flaar Rome 105-106.
idem 113
9 RIETER, R.: Pelgrimeren, lopmd .rtilslaall 18.
Iii idem 36
II idem 38
12 idem 44A5
13 ANNINK, H.: Em late pelgrim op de Illelkweg 36.
14 idem 87
15 idem 106
16 idem 107
7

8

348

MEN '\lAAKT DE \,\'EG AL LOPENO

Herman Andriessen: Nog steeds denken we na over het geheim dat ill dit pelgrimerell
l'erborgellligt. Het is eengeniale intt/itie pan degodsdiensten geweest om mensen gewoon op de
weg te zetten ell ze te laten lopen met een refigieuze intentie. Het maakt zoveel in ons vrij,
maar 'hoe bet werkt' is ons nog steeds niet dNldelijk. Lf:7anneerde 'weg' eengrondcategorieill
OIlS bestaan is, dan kan ook met duidelijk worden 'hoe het werkt'. Want dan gaat de weg
aan al het andere uooraf 'vooraf niet in de tijd maar in de opboto» van het bestaan. r .. ·] Op
de weo zj;n }1Iij'dan 'i11 OI1Selement'. [... ] Als tve tocb eens eonden opbreken uit onze
onbeweeglijkheid: in denken en voe/en en gelovett en de weg ernstig konden gaan nemen. [... J
Hoe zou juist de voorlopigheid om perspeetief op het blijvende openen'". [... ] Het is l)andaag
u/armer, benaiouder; er is mindel' wind en de weg is onregefmatiger. Een '(}1Iaretocht dus en
het lij] ueet dit eerder dan ons deneen. Geen iuonder als de weg inderdaad een grondtrek is
van ons lijfelijk bestaan'». [... ] de bedeuaartsueg hangt met af t'an de 11100rden;
die komt tot
stand door de belvegingze!fY. [... J He! komt erop neer datje voortdurend de ene voet voor de
andere zet, onophoudefijk in be)vegingbent. Het zou wei eens kunnen dat daarin - in zoiets
eenvoudigs - het hele geheim ligt van deze bestaallSwijze en van alles )vat die met je doet.
Voortdurend en onophoudelijk lichamelijk in betveging zj;n op een l11egdieje tot deJOt/we
maakt en lvaaropje innerlijk en uiterlijk van alles kan overkomen omdat je bij' niets belang
hebt,' behalve dan bij dit ene, onophoudelijk voonvaarts. Eigenlijk heel merklvaardig dat in
zoiets degeest vrij kan Ivorden en de Geest mimte krijgf2.°.
De berichten van mod erne pelgrims die over lange afstanden onderweg zijn
naar een heiligdom, en voor wie de weg belangrijker is dan de (aankomst in) de
heilige plaats, gaan inhoudelijk
vrijwel naadloos
over in berichten
van
langeafstandlopers pur sang.

Peignmeren zs [... J vertoeven in de eeuwigbeidsdimensie van de tijd. Er is niets anders
nodig dan de ene voet voor de andere zetten, steeds opnieUJv,laten komen wat kome, niel
gen'cht zj;n op een Joel. [... J Lopen om te lopen. Lopen met haast IS eigenlijk geen lopen.
Lopen met haast zs verder willen zj;n danje bent, schrijft de pelgrim Ricky Rieter21.
De ftlosoof Paul van Tongeren schreef een essay over het verstrijken van de
tijd waarvan zijn ervaringen met lopen een belangrijk deel uit maken: [... ] hoe te

leven op zo'n manier dat het verstrijken van de tijd i!Jn gang kan gaan, zonder door ons
tegengehouden q{ vertraagd if opgdaagd Ie }vorden, en zo dat lVij daarbij tegelijkertijd
aandachtig aanwei}g blijven. [... J Wal1delen [... ] IS be11legenniet aileen in de ruimte, maar
ook in de tijd op een manier die '\feh doet enwen als passend. [... ] De beweging van de
111andelaarlijkt [Jflebroon te lopen met de beJvegingvan de tijd. Naan11ate mensen '\feh sneller
vOOltbewegen,bebben ze meer haast. De haas! is niet aileen de oor-:zaakl)an de snelheid, maar
ook andersom. Te grote snelbeid tIlaakt ons ol1gedttldig.[... J Wie stil i}i wordt afgeleici lvie

17

ANDR1ESSFN,

18

idem 25
idem 32
idem 69

19
20

21 Rl fCTER, R.:

H. & C.

MOOREN:

Pe/gril7lslIo/ities 23.

Pe/grimeren, /opend sli/sloall 84--85.
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snel beweegt moet teveel opletten of raakt gedesoriiinteerd De wandelaar gaat met :&n tijd
mee, en kan daardoor aandacht opbrengen voor tuat :&n eigen t!Jdel!Jkheid hem presenteert. Is
dat niet een passend model uoor bet leven dat we nastreven als bet goede leven [... F2.

Maar ook hardlopers rapporteren soortgelijke ervaringen=. Dirk van
Weelden, ook een filosoof, schrijft over zichzelf Zijn geest verkeert in een toestand
die hi) de 'monnikstand' noem!. Ze(fs n« hij al dagen niets anders kan doen dan aile
lvakende uren de paniek en het uerdnet onderdrukken, kan hij t!Jdens bet lopen ifchze!f en de
gebeurtenissen met een zekere onaangedane rust beki)ken. He! is een retraite-effect, opgelvekt
door de belveging eJ1 inspanning van het hardlopen24• [ ... ] De hoogste toestand die een loper
kart bereiken is dat hij de gewaarwording heeft dat niet hij de inspanning doet, maar dat hem
22 TONGEREN, P. V.\N: Orer bet l'ershi;ken lion de tijd. Een eleine etbiek uan de fijdsen)oring (= Annalen
van her Thijmgenootschap
90/4)
ijmegen 2002) 109-112.
23 Voor
dit onderzock
zal gcen verschil worden
gemaakt
russen hardlopen
en wandelen.
Kinetisch kan tussen deze rwee gangen wei onderscheiden
worden: cr wordr op verschillende
wijzc gebruik gcmaakt van de zwaartekrachr
('vallen' versus 'stuircren')
en het wandelen kent,
anders dan het rennen een fase waarin bcidc voeten in contacr zijn met de grond. Het rennen
daarentegen
kent een 'vlicgfase' waarin beide voeten los van dc grond zijn. De f1exie van de
spieren is ook groter tijdens het rennen. Dc meeste mcnsen prefereren een overgang van de ene
naar de andere gang bij een snelheid die rond de zeven kilometer per uur ligt. Dat wil niet zeggen
dat mensen nier mer veel hogere snelheden
kunnen wandelen
of met veel lagere snelheden
kunnen rennen. Zie: C.\PPELLINI, G., Y. P. I\'.\NENKO, R. E. POPPELE & F. L\c<~u \NTINI: Motor

patterns in human walking and nl11ning, in: journal of Nmropqysi%g) 95/6 (2006) 3426-3437. Uit
etnologisch ondcrzoek blijkt dat er russcn wat wordt beschouwd aJs 'gewoon lopen' mer name in
premoderne
culruren verschillen
zijn waar te nemen die het hele spectmm
van wandelen en
hardlopen
beslaan.
Zie: DE\1N E, J.: The versatility
of human
locomotion,
in: Americofl
Anthropologist (NcwSeries) 87/3 (1985) 550-570. Die anttopologische
bcvinding wordt bevestigd
door recent onderzoek wt de bcwegingswetenschap.
Het onderscheid
tussen wandelen cn rennen
blijkt vooral gelegen tc zijn in de verschillende
intensiteir van de activiteit. Het acriveringspatroon
van de spieren blijkt niet of nauwelijks tc verschillen tussen de twee gangen: bij wandelen en
rennen worden dezelfde spieren op dezelfde manier en in dezelfde volgorde aangestuurd.
Alleen
de timing geeft kleine \'crschillen te zien. Zie: C\PPELUNI, G., Y. P. IV,\NENKO, R. E. POPPELE &
F. L.\CQL'\~TINI: l\1otor patterns in human walking. Er zijn argumenten aan te vocren om ook
dansen
te beschouwen
als behorend
tor dit bewegingscomplex
(zie ook: V.2). In het
bewegingspatroon
van sommige Afrikaanse volken bij een demonstrarie
van vreugde of protest is
het bcwegingspatroon
dar het midden houdt russen zeer langzaam 'rennen' en dansen nog steeds
waar te Ilemen. Een andere mengvorm
van lopen en dansen
is re zicn bij de jaarlijkse
'springprocessie'
in Echternach.
John Salnow spreekt van een pelgrimage in de Andes die: in a
sense, is flot so much walked as danced. Zie: S.\L1.NOW, M. J.: Pi/glillls in tbe Andes. Regional Cults in Ct/sco
(= Smithsonian
Series in Ethnographic
Inquiry) (Washington
1987) 201. Veelzeggend
is in dit
verband de uitspraak van de Dirk van Weelden over het rennen:
Hel is een pnffJitielJe dans, op
!)lu<jek die ZOoud is dot hij onhoorboar is gewordefl. WF.ELDEN, D. V.\N: Loopfi;d 87.
Maar omdat dansen meestal niet zonder een vorm van muzikale begeleiding gebeurt, IS besloten
het hier buiren beschouwlIJg te laten. Het gevolg hiervan is dat hcr werk van Gerardus van der
Leeuw, die in zijn publicaties op verschiJlende plaatsen aandacht heeEt besteed aan het belang van
de clans - als een l'OmJ I'on bewegen - voor het onderzoek
van riruee! en religie, hier helaas buiten
beschouwing
moer blijven.
24 WEF.LDEN, D. V\;\:
Looptijd21.
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de snelheid en de bewegingoverkomen25. [ .•• J Waarom ooel:dit zo bedwelmendgoed? Hoe is
het mogelijk dat zo'n doodgewonebewegingals van de ene voet op de andere spn'ngen en door
de wereld hollen hem zo blij maakt? En hoe komt het dat die blijdschap zo diep ioeu, zo
belangrijk lijkt? Tot wat is bardlopen dan de sleutel?26 [ .•• J En alles Zit erin: de smartelijke
beboefte aan lichamelijke inspanning; het kinderlijke plezjer in de loopbelveging,'[... J de
lichamelijke meetkunde van ruimte en landschap; het verlies van de tijd; het lopen dat
ver/amming en somberheid verdrijff2.7.[... J Op het pad da! hi;~de toper, in dezel[de beweging
voigt en maakt is hij met iederepas precies waar hij wil zjjn28. [ ... J He! is dus niet zo dat
wie moeite doet een schat ontdekt. Hij sehept de scbat, hij maakt dat waarnaar hij streift
lvaardevof29. [... J Misscbien ongeloojli;k maar waar, wat hi;' leuk vindt is de
hardloopbewegingzel[ en waf er in zjjn liehaam gebeurt als hij da! een uur 0/ tnee volhoudt.
Het is een primitieve dans) op muzjek die ZO oud is dat hi;' onhoorbaar is geworden. En
wederom de beleving van de tijd: De beleving van de tijd die bij het hard/open boort is
een volstrekt andere dan die van de nereid van leveringstijden) dienstregelingen, werkdagen)
parkeermeters en 'prime time'. Het is een tijdbeleving die je 'custom made' zou kunnen
noemen, speciaal onhvikkeld voor deze ene uersie van de kleine zeven miljard versies die er
van het basisonhverp (het menselijk liehaam) bestaan'". [... J Waarmee weer eens bewezen is
dat zjjn benen meer verstand van tempo bebben dan zjjn bersens+. [... J Zo heift hi; het
hardlopen leren zjen engebmiken, als eengeneesmiddel en eengenotmiddeP2. [... J De hersens
zjjn tijdens het lopen een uur, 0/ hvee uur, een liehaamsdeel met vakantie33. [ .•• J Hoe meer
hi;' erover te weten komI, hoe meer hij ervan overtuigd zs dat de onhvikke/ing van de hersens
en het menseli;k loopvermogengelijk op zjjn gegaan34• [ .•. J De mens ontwikkelde zjeh tot een
superspecialzstzseh or;ganisme: een slimme langeafstandloper35• [ ... J Verhalen maken is
volgenshem een ongeveereven oude venvorvenheid van de menselijk soort als het uitzonder/ijk
IJermogentot langeafstanden-hardlopen36. [ .•• J In uiterste gevallen heift de loper het gevoel dat
niet hijzel[ loopt) maar dat iets zjeh van zjJn liehaam bedient om te rennen en een verhaal te
worden. Een onzjchtbare kraehf37.
Op het internet
lezen38.

zijn eveneens talloze van dergelijke ontboezemingen

idem 30
idem37
27 idem 43
28 idem 51
29 idem 74
30 idem 87
31 idem 91
32 idem 133.
33 idem 136
34 idem 145
35 idem 148
36 idem 151
37 idem 153
38 Zie bijvoorbeeld: http://www.runpunxsyrun.org/
25
26
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Lopen, hetzij wandel en, hetzij rennen, is niet zomaar een beweging om van
de ene plaats naar de andere te geraken. Lopen lijkt voor de mens intrinsieke
kwaliteiten te bezitten die veel dieper gaan dan de mogelijkheid zich te
verplaatsen. Het werkt als een geneesmiddel, als een drug, als meditatie, als
verwerkelijking van het 'goede leven', als antidepressivum, als verhalenmachine,
als retraite, als een beweging waarin de Geest ruimte krijgt, enzovoort. Of ze
zichzelf nu beschouwen als een pelgrim op weg met een spirituele queeste, als
langeafstandswandelaar die onderweg tot filosofische bespiegelingen komt, of
als een hardloper die werkt aan zijn fysieke en psychische gezondheid, allen
uiten ze zich in bewoordingen die de spirituele effecten van het lop en bezingen
in religieuze metaforen. En ze zingen de lof van het lopen in teksten die af en
toe die van de psalmdichters naar de kroon steken.
De meditatieve kwaliteiten van het wandelen en het hardlopen, die vooral in
het boeddhisme bekend zijn (gebleven)?", worden ook in de westerse context
meer en meer expliciet gemaakt. Gidsen voor loopmeditatie zijn intussen ook in
het Nederlands te verkrijgen, al dan niet vertaald+', Maar ook publica ties waarin
het lopen expliciet op een lijn wordt gesteld met bidden zijn intussen
verschenen. Michel Jourdan en Jacques Vigne schreven een boekje met als titel
Lopen loutert, waarin het wandelen wordt behandeld als een vorm van ascese en
gebed. Jourdan noemt het wandelen 'bidden met de benen'. Dat lijkt op een
uitdrukking die Nederlandse pelgrims gebruiken voor de pelgrimage: 'bidden
met de voeten+'.
Het hardlopen heeft intussen oak publica ties opgeleverd waarin de
spiritualiteit vooropstaat. AI in 1974 verscheen in de Verenigde Staten The Zen
of Running. Ook in dit boek is meditatie de referentie+'.
In een bijzondere publica tie wordt de spiritualiteit van het lopen in verb and
gebracht met de christelijke traditie. Roger D. Joslin schreef een fascinerend
boek waarin hij zijn eigen loopactiviteiten bespreekt als een spiriruele oefening
die hij een plaats probeert te geven in de christelijke traditie waartoe hij zichzelf
rekent. Het gaat hierbij, ondanks het feit dat de toon zeer Amerikaans is·13, niet
om een Amerikaanse 'sporters voor God' onderneming,
maar om een
werkelijke spirituele zoektocht.
Joslin noemt zijn onderneming runningprqyer. Dat moet niet worden opgevat
als 'bidden tijdens her hardlopen' maar als 'hardlopen dat bidden is'. Hij
39

Zie: V.2

HO~!BERGEN,
R.: Loopmeduaties. Ee» over.{jcht!'an loopmedita!ietecbnieken in de norm I.JatI een wandeling
(Zutphen 2003); TH1CH NH.\T H.\.J'IH: De gmr uan nrsgemaaid gras. Een gids uoor loopllledi!atie
(Nijmegen 1990); THleH NH.\T H.\NH: rrandelen ill IIrmgde. Een gids ioor looplJledilatie (Deventer
2001).
41 JOLRD.\N,
i\L & J. VICKE: Lopen loutert (Kampen 2003).
42 ROHt., F.: Tbe Zen ofFVmnillg (New York erc. 1978).
43 Josslin behoort
[Or de Episcopal Church, de Amerikaanse
tak van de anglicaanse kerk.
40
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beschouwt, geheel op boeddhistische
wijze+', het hardlopen als een vorm van
meditatie en als een uitbreiding van het zittend mediteren dat hij ook beoefent.
En net als voor de Russische Pelgrirrr" is zijn uitgangspunt Paulus' uitspraak:
bid onophoudefi;k+6. Hij kiest voor iedere run een mantra of een kort gebed en
brengt dat in overeenstemming
met zijn ademhaling tijdens her hardlopen+'.
Een van de mantra's (die overigens niet aileen nit de christelijke traditie
afkomstig zijn) die hij gebruikt is het Jezusgebed
uit de traditie van het
hesychasme van de Russisch-orthodoxe
kerk. In deze traditie wordt het gebed:
'Heer Jezus Christus, ontferm U over mij' voortdurend herhaald ".
Joslin doet enkele opmerkelijk
uitspraken
over de 'liturgie' van het
hardlopen:
It may not be merely a process of discovery, but of creation - with God as my cocreator. Why should we assume that God's role of a creator is over? Or that God is
not capable of creating new ways to relate to man? As man evolves, different forms
of worship, of prayer, of communication
with God, are possible. Running was not a
widespread
recreational human activity, certainly in the ,,'\fest, until fairly recent
rimes. Perhaps in earlier rimes, even God did not recognize it as an opportunity for
communion.
Here, in this activity primarily thought of as simple recreation, lies the
possibility of re-creation - creating, with God, a different way of relating49

lets verderop zegt hij dat zitmeditatie gebaseerd is op eeuwen van kennis,
maar dat loopmeditatie nog vrijwel onbekend is. Wonend in het zuidwesten van
de Verenigde Staten (Austin, Texas) kent Joslin natuurlijk de traditie van her
indiaanse hardlopen'", maar hij lijkt zijn eigen onderneming toch met te zien als
een voortzetting van de indiaanse looptraditie, die toch ook gebed is. Het feit
dat in de indiaanse looptraditie ook praktische zaken als het verspreiden van
berichten en het bevorderen
van neerslag aan de orde waren, belet hem
kennelijk deze traditie in hetzelfde licht te zien als zijn eigen 'belangeloze'

+l

Zie: V.2

Zie: De openbartige verhalen van een Russische Pelgrim, ingeleid
(Anrwerpen etc. 1978).

45

46

en vertaald

door

ANDRE DE NF.\'I'

1 Tess. 5,17

loeng-gompa doer. Zie: V.2
20 ging ik dan op Ulcgen rerricbue zonder opbouden bet mondelinge gebed. Na een
met al te lange ti;d uoeide ik dat bet gebed /'{/nzelf begotl Ollerte gaafl naar bet hart, d.w.z dal be: bart gewootl
terder klopte, maar als het uiare bi;'elke slag ran binnen uit de uoorden nan bet gebed begon !fit Ie sprekfl1, b./I. 1)
Heer, 2) .lei/IS, 3) ChriStllS, enz Zie: De opmhartige I'erhaiefl flail een fulssische Pelgrim 28.
Joslin: The pattern of breathing and chanting thaI] rypically lise is as folloUls: ]e--JIIs (inhale), Christo-have
(exhale), Mer--C)' (iI1hale), Oll--me (exhale).' JOS1.1;-';, R. D.: fumning the Spiritllal Path (New York 2003)
91.
4') jOSl.ji", R. D.: full1l1illgthe Spiritllal Path 43.
4-

Zoals ook de Tiberaanse

4K

De Russische

511

Zle: V.2

pelgrim:
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meditatieve hardlopen, en dus als iets dat al door God geschapen was voordat
hij het zelf ontdekte.
Een moeilijke run door de woestijn noemt Joslin een pelgrimage.
I can't resist the call to pilgrimage. I can take a walk in the park and find God, but
the lure of the pilgrimage, with the foreknowledge of the difficulties involved and
the singularity of the intentions behind the pilgrimage, seems my destiny. [... J This
run is a pilgrimage. In a sense, every run I take has aspects of the journey to God,
but the desert run is a very deliberate quest, an effort to find God in a setting where
I have, in the past, found him most real>'.
Ook Joslin heeft de antidepressieve
werking van het lopen ondervonden.
Maar hij beschouwt
die slechts als een begin, een voorstadium
van het
spirituele, meditatieve effect.
This first period is a coping stage. Running becomes a tool to cope with the
difficulties you face, a way to lessen the pain, or to hide it behind the endorphins
your body is producing. Anger, depression, and heartache can be alleviated. If your
spirits are low, running is likely to elevate them during this period of purgation.
Running in this stage can be used as an escape, in the same way that alcohol and
drugs can be used to numb the pain. Still, running has several advantages as a means
of escaping the pain - no hangover, little cost, improved fitness and health.
Running in this stage alleviates the symptoms and eases the pain. The immediate,
pronounced effect is temporary - lasting only an hour or two, but a residual, barely
perceptible elevation of mood may persist throughout the day52
Anderzijds

beschouwt

hij het hardlopen

ook als een offer:

As my own running has become a sacred act, I've found it useful to remember that
the origin of the word sacred is the Latin word sacrificium, meaning to cut up, or
sacrifice. The element of sacrifice is a part of running that cannot be ignored. The
spiritual run involves the sacrifice of time, energy, and comfort. The most
significant sacrifice involves the giving up of an old way of being-'.
Als lidmaat van een kerk met een rijke liturgische traditie plaatst Joslin zijn
loopactiviteiten toch het liefst in het verlengde van - of zelfs in de plaats van liturgische activiteiten.
The Iraelites were an agrarian society, and observation of the Sabbath meant resting
from the physical labor of the fields. Here, in the first days of the twenty-first
51 JOSLIN,

R. D,: Running the Spiritual Path 137-138,

idem 152
53 Idem 175
52
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century in Western society, most of us toil with our minds. A truer observation of
the Sabbath, for us, would provide an opportunity to rest the mind. It is not
coincidentally true that a mind at rest provides an opportunity for intimacy with
God. The contemplative run is a time to experience the Sabbath in this way. You
are using your body, but stilling the mind. Physical work, which can feel like
recreation to the sedentary citizen of the second millennium, is accompanied by a
practiced quieting of the mind, a listening for God's voice, a true Sabbath, available
any day of the week. Next weekend, consider carefully who may be most properly
observing the Sabbath, the well dressed filing into churches and synagogues or the
T-shirted runners who may be in intimate communion with GOd54.
En iets verder:
Running can be experienced as a baptism as well. Running yesterday, with sweat
dripping down my face, the cleansing effect of the run felt like a baptism. I was
healed, cleansed with sweat, and made whole again - ready to face, in a present way,
the remainder of the days5.
Verder vergelijkt hij de stoet hardlopers die vooral in het weekend rond het
meer in zijn woonplaats renren met een processie. Maar:
It is important, however, to point out that running is not a religion and it would be

a serious mistake to try to make running one's religion. Nevertheless, running can
become an important part of one's religious practice - providing another way to
become closer to God - in whatever form God is conceived 56.
Hoewel:
The physical channel to God is just as open and receptive as the channel through
the mind. In fact, for many people the Divine can be revealed much more readily
through the body than through the head. Running can be pursued not just as a
means of achieving physical development, but as an avenue of metaphysical
development as well>".[... J I sometimes wonder how much of my desire to run is
based on a physical need to stretch my limbs in the outdoors, and how much is a
spiritual need to connect with God. I am led to the conclusion that this is a false
dichotomy. I now find that my physical, emotional, and psychological demands
cannot be separated from the spiritual. I once thought that the pleasure I received
from running was due to the production of endorphins in my bloodstream. Now I

54
55
5(,
5'

idem
idem
idem
idem
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see that those endorphins are of God as well. [... J God is in the physical'<] ... J
Running artfully, our bodies become a beautiful liturgy of the physical>".
Het zou dus goed kunnen dat de spirituele kracht van het lopen een van de
sleutels tot begrip van de voortdurende
populariteit van de pelgrimage is. In dir
hoofdstuk zal worden getracht de beteken.is van het lopen te verhelderen aan de
hand van loopfenomenen
uit verschillende culturen en verschillende historische
tijdperken, en met onderzoek afkomstig uit verschillende wetenschappelijke
clisciplines. Dit kan geen diepgaande inventarisatie van deze fenomenen zijn,
omwille van de beschikbare ruimte, maar ook vanwege het feit dat het lopen als
zelfstandig fenomeen nog weinig is onderzocht. De meeste informatie moet
worden ontleend aan werken die n.iet speciaal over lopen gaan. Een gronclige
inventarisatie daarvan zou een levenswerk zijn.

V.2 LOPEN
Lopen op tuee benen
De nu levende niet-menselijke primaten bewegen zich op de grond zander
uitzondering voort op vier ledematen. Paleoantropologen
nemen daarom aan
dat de laatste gemeenschappelijke
voorouder van mens en chimpansee ook een
viervoeter was. Wanneer die laatste gemeenschappelijke
voorouder leefde is
onbekend, maar waarschijnlijk was het ongeveer zeven miljoen jaar geleden.
Een lijn van vroege horniniden, samengebracht
onder de naam Australopithecus,
die vanaf vier miljoen jaar geleden in Afrika leefde, vertoont
echter al
kenmerken van tweebenigheid. In 1974 werd in Ethiopie (40% van) het skelet
ontdekt van een waarschijnlijk vrouwelijke Australopithecus afarensis die 'Lucy'
werd genoemd, en waarvan de beenderstructuur
aangeeft dat zij tweeben.ig was.
Lucy leefde waarschijnlijk zo'n 3,18 miljoen jaar geleden60. Haar brein had
ongeveer de omvang van dat van de huidige chimpansee.
Het ontstaan van tweebenigheid en de aard van de evolutionaire druk die de
aanleiding tot her ontstaan ervan was zijn lange tijd een belangrijk thema
geweest in de paleoantropologie.
De bypothesen behelzen o. a. een beter zicht,
de mogelijkbeid
voedsel en gereedschappen
te dragen/hanteren,
meer
efficiency in het afleggen van grote afsranden, en betere warrnteregulering-'.

idem 233-234
idem 236
611 htrp://wv.w.asu.edu/clas/iho/lucy.html
61 Zie voor een overzichr van de belangrijkste hvpothescn en Iiteraruur: HL1~T, K D.: The
evolution of human bipedality: ecology and funcrional morphology, in: Journal of Human Evoilition
5R

59
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Owen Lovejoy hoorde tot de eerste antropologen die op grond van fossiel
materiaal trachtten een model te ontwikkelen waarin de tweebenigheid van de
mens een evolutionaire verklaring kon vinden. Hij verklaarde de tweebenigheid
van Lucy als het gevolg van een ontwikkeling die het de mannelijke
Australopithecen mogelijk maakte voedsel te dragen en over grote afstanden te
vervoeren. Zo kon de man voedsel meenemen voor de vrouw, die op die
manier haar handen vrij had om kinderen groot te brengen. Deze rolverdeling
had een gunstige invloed op het aantal kinderen dat voortgebracht kon worden,
aldus Lovejoy=.
Kevin Hunt ziet de aanzet tot tweebenigheid eerder in het verzamelen van
voedsel, en niet zozeer in het vervoeren ervan. Gezien de vele kenmerken van
een chimpansee die Lucy nog heeft (zoals lange armen), lijkt voor Hunt het
rechtop gaan staan om beter bij vruchten in de bomen te kunnen - een gedrag
dat ook moderne chirnpansees vertonen - een betere verklaring voor de
tweebenigheid van de Australotipecus.
De energiebesparing die kon worden
bereikt door op twee benen naar de volgende voedselbron te lopen, in plaats
van zich eerst op vier ledematen te laten zakken am zich vervolgens weer op te
moe ten richten, leidde uiteindelijk tot structurele tweebenigheid. Het is dus
geen aanpassing die is voortgekomen uit de noodzaak zich op een andere
manier te gaan voortbewegen, aldus Hunt, maar een aanpassing die voorzag in
de mogelijkheid om zowel op de grand als in de bomen op efficiente wijze aan
voedsel te komen=. De noodzaak om, als gevolg van een klimaatsverandering,
het zich terugtrekkende oerwoud te verlaten en langere afstanden over de
grand af te leggen om voedsel te verzamelen kan echter oak hebben geleid tot
deze nieuwe manier van voortbewegene.
Een ander corpus aan onderzoek op dit gebied richt zich vooral op de
effectiviteit van de verschillende manieren van voortbewegen. Een van de
conclusies van dit onderzoek luidt: er is niet een manier am op twee benen te
lop en, er zijn er vele=. De vraag van het meest recente onderzoek op dit gebied
is met name of Lury en haar soortgenoten liepen als een mens of zich
voortbewogen
als een rechtoplopende
chimpansee, waarbij knie en heup
gebogen blijven. De effectiviteit van dit bent-hip, bent-knee lopen is nu object van

26/3 (1994) 183-202; DEV1NE,j.: The versarilirv of human locomotion; SOLNTT,R.: Wanderlust 3044.
62 Lo\'EJOY, C. 0.: Evolution of Human Walking, in: Scientific American 259/5 (1988) 82-89.
63 HLNT, K. D.: The evolution of human bipedality.
LEON.\RD, W. R. & M. L. ROBERTSON:Rethinking the Energetics of Bipedaliry, in: CJl1TIInt
Antbropology 38/2 (1997) 304-309; LEON.\RD, W. R.: Food for thought. Dietary change was a
driving force in human evolution, in: S aentific American 287/6 (2002) 74-83.
65 DE\1NE,].: The versatility of human locomotion.
1)4
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srudie=. Over een ding lijken onderzoekers
het eens te zijn: de tweebenigheid
creeerde nieuwe expansiemogelijkheden
voor de herseninhoud:
walking came

first",
Vergeleken met dieren die zijn geevolueerd am te rennen op vier benen,
verbruikt de mens relatief meer energie wanneer hij hardloopt. Het hardlopen
op twee benen heeft echter wel als voordeel dat de adernhaling niet synchroon
hoeft
te lopen
met de passen.
De een-op-een
koppeling
van de
adernhalingsfrequentie
aan de pasfrequentie
plaatst een limiet op het
uithoudingsverrnogen
(zuurstofinname
en koeling) van een dier. De mens is
wat dat betteft flexibeler en kan zijn adernhaling aanpassen zander van tempo
te veranderen, waardoor de zuurstofopname
aangepast kan worden aan de
behoefte. Een tweede voordeel voor de mens is het feit dat hij zich kan koelen
door te zweten, en niet alleen door te hijgen. Dat maakt de koeling
onafhankelijk van de adernhaling. De adernhaling kan daardoor volle dig ingezet
worden va or de zuurstofopname-",
De combinatie
van een adernhaling
die onafhankelijk
is van de
pasfrequentie, goed ontwikkelde zweetklieren en het ontbreken van een vacht
geven de mens een voorsprong
op de meeste rennende
dieren die hun
actieradius
niet zozeer beperkt
zien door vermoeidheid
als wel door
oververhitting. Daardoor verbruikt de mens al rennend, onafhankelijk van de
snelheid, per afstand dezelfde hoeveelheid
energie, terwijl de meeste dieren
voor iedere gang een me est efficiente snelheid kennen. Sneller of minder snel
voortbewegen
in die gang kost per afstand veel meer energie. Met andere
woorden: het maakt voor de mens ten aanzien van het energieverbruik niet uit
of hij 10 kilometer in een uur loopt of in drie kwartier, terwijl een dier
misschien gemakkelijk 10 kilometer in een uur kan lopen, maar beslist niet in
drie kwartier.
Oit alles heeft paleoantropologen
tot de hypothese gevoerd dat de vroege
hominiden,
nadat
ze rechtop
waren
gaan
lopen,
evolueerden
tot
langeafstandsjagers
die hun prooien tijdens de hitte van de dag achtervolgden

CROMPTOl", R. H., L. Yu, W. WEljlE, M. GUNTHER & R. S.\\'.\GF.: The mechanical effectiveness
of erect and 'bent-hip, bent-knee' bipedal walking in Austtalopithccus afarensis, in: journal o]
Human Evolution 35/1 (1998) 55-74; W.\NG, W. j., R. H. CROMPTON, Y. L1 & M. M. GUNTHER:
Energy transformation during erect and 'bent-hip, bent-knee' walking by humans with
implications for the evolution of bipedalism, in: [ournat of Human EI'olutioll 44/5 (2003) 563-579;
C\REY, T. S. & R. H. CROMPTON: The metabolic costs of 'bent-hip, bent-knee' walking in
humans, in: [ournal OfHuman Eiolution 48/1 (2005) 25-44.
67 SOLNlT, R.: Wanderilist 35. One cannot ovenmphasize tbe role of bipedalism in bonnnid development. It
stands as perhaps the salient point thai differentiates the forebears of man from other primates. [... J Somtwhat
oversimplified, theformula holds that tbis neu/freedom offonlimbs posed a cballenge. Tbe brain expanded to meet
it. And mankind u/asformed. Mary Leaky, gecireerd bij SOr.NlT, R.: lf7aJlderiust41.
68 SF..\RS, E. S.: R1mning TbroJlgb tbe Ages (jefferson etc. 2001) 4-8.
66
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over grote afstanden en/of met een snelheid die voor het betreffende dier het
meest inefficient was='. Een ontdekking van het team van Richard Leaky lijkt
deze hypothese te bevestigen. Leaky vond in 1984 in Kenia het skelet van een
twaalfJarige jongen die 1.6 miljoen jaar geleden leefde en een uitstekend
hardloper moet zijn geweestlo.
Bij hedendaagse
jager-verzamelaars71
kon deze marrier van jagen enkele
decennia geleden nog worden waargenomen. Clarence Dutton zag in de tweede
helft van de negentiende eeuw de Kanaka op de Filippijnen op wilde geiten
jagen in een gestage looppas, waarbij de dieren voortdurend
op de vlucht
sloegen en dan weer stilstonden. Na een paar uur waren de dieren uitgeput en
konden ze met de hand gevangen worden, waarna de jager hun achterpoten
brak over zijn knie72. Aan het begin van de rwintigste eeuw rapporteerde Isaac
Schapera dat de Khoisan in Zuid Afrika in het natte seizoen duikerbokken,
steenbokken en gernzen achtervolgen tot ze uitgeput zijn, en ze dan doden met
een knuppel of een speer. In het droge seizoen wordt deze methode gebruikt
voor groter wild als zebra's en wildebeesten ". In dezelfde tijd zag William
Sollas Australische Aboriginals op een dergelijke manier op kangoeroes jagen.
Zo'n kangaroejacht kon wel twee dagen duren?", Wendell Bennett en Robert
Zingg berichtten in 1935 dar de Tarahumara
indianen in het noorden van
Mexico op herten jaagden door een dier een of twee dagen te achtervolgen tot
het volledig uitgeput was en zijn hoeven weggesleten waren. Ook kalkoenen en
konijnen werden op deze manier gevangen75.
De Mexicanen huurden de
Tarahumara in om wilde paarden te vangen. Oat deden ze ook door mid del van
de uitputtingsmethode.
Het kostte twee tot drie dagen tot de paarden volle dig

energetic paradox of human running and hominid evolution, in: Current
(1984) 483-488. Her artikel van Carrier wordt gevolgd door een groat aamal
reacties en commentaren
op zijn hypothese.
70 WALKER, A. & R. E. LE.\KY: The Nanoeotome
Homo Erectus Skeleton (Berlin 1993); zie voor de
meest gunstige lichaamskenmerken
ook: DEVlNE,J.: The versatility of human locomotion.
71 Moderne
jager-verzamelaars
verschillen
in hun levenswijze
en voedselvoorziening
van die
tijdens het Pleistoceen,
Etnografische
data kunnen
dus nicr zonder meer in het vcrleden
geextrapoleerd
worden. Zie: FOLEY, R.: Horninids, humans and hunter-gatherers:
an evolutionary
perspective,
in: T. INGOLD, D. RICHES & J. WOODBURN: Hunters and gatherers 1. History evolution
and social (bange (= Explorations in Anthropology)
(Oxford etc. 1995 [1988]) 207-22l.
72 Dutton
1882, geciteerd bij: SEARS, E. S.: &mning Tbrougb tbe Ages 10.
73 SO-lAPEIL\, I.: Tbe Kboisan People of South A/rica. Bushmen and Hottentots (London
1965 [1930])
133
74 Sollas 1924, geciteerd
bij SEARS, E. S.: Running Tbrotlgh the Ages 10-11; zie ook: W'-\TANr\BE, H.:
Running,
creeping and climbing: a new ecological and evolutionary
perspective
on human
locomotion,
in: Mankilld8/1
(1971) 1-13.
69 CARRIER, D. R.: The

Antbropology 25/4

7, BENNETI, W. C. & R. M. ZINGG: Tile Tarahumara. An Indian Tribe
1976 [1935]) 113-115.
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uitgeput waren en zich lieten vangen 76. Carl Lumholtz sprak in 1909/10 met
een oude jager van de Papago - indianen die leefden in de woestijn op grens
van Mexico en Arizona - die een hert in een halve dag kon uirputten?'. Jens
Bjerre schrijft in 1958 dat de Bosjesmannen
in de Kalahari antilopen over 30
tot 40 kilometer achtervolgen. Zelfs luipaarden weten ze op deze manier buit te
maken ", Noordelijk
levende jager-verzamelaars
maakten gebruik van de
sneeuw
om
te
jagen.
Verschillende
indianenstammen
gebruikten
sneeuwschoenen
om elanden en rendieren, die diep wegzakken in de sneeuw,
over grote afstanden te achtervolgen en af te matten?". Aan het eind van de
negentiende eeuw gebruikten de Omaha in Noord Amerika, hoewel ze in bezit
van paarden waren, nog runners om bizons op te sporen in de vlaktesw.
Beaglehole spreekt in de jaren dertig van de twintigste eeuw met twee
informanten van de Hopi in het zuidwesten van de Verenigde Staten, die in hun
jeugd op herten hebben gejaagd met de uirputtingsmethode'".
Goede hardlopers met uithoudingsvermogen
stonden in hoog aanzien in
gemeenschappen
waarin dieren bejaagd werden door ze uit te putten. Vanwege
de nauwe verbinding van hardloopcapaciteiten
met de voedselvoorziening,
had
het hardlopen in deze gemeenschappen
vaak een sacrale betekenisv.

Indianen83: [acht, oorlogvoering, koeriersdiensten, ritueel, sport

C.; UnknoJlJl1Mexico. A Record ofFille ) 'ears' Exptoration Among the Tribes of the LPestern
Sierra Madre; in the Tierra Caliente of Tepic and Jaliseo; and Among tbe Tarascos of Micboacan Vol. 1 (=
Antiquities of the New World. Early Explorations in Archaeology Vol. 15) (New York 1973
[1902]) 282.
77 LU~!HOJ.TZ,
c.: New Trails in Mexico. An Account of One Year's Exploration in N011h,Westertl Sonora,
Mexico, and SOll/h,Western An'zona (Glorieta 1971 [1912] 34.
78 BJERRE,j.: Kalahari. Steinzeitmenschen II!!A/omzeital/e,. (Wiesbaden 1960[ 1958]) 149-150.
79 W.\V.N.II:\E, H.: Running, creeping and climbing.
80 N.IBOKO\·, P.: Indian R1mning. l\-atit)eAmerican History and Tradition (Santa Fe 1987 [1981]) 75-76.
B1 BEi\GLEHOLE, E.: Hopi Hunting
and Hunting Ritual (= Yale University Publications in
Anthropology 4) (New Haven 1936) 4-9.
82 jOCHELSON,W.: The Yukagbir and tbe Yukaghirized Tunglls (= Memoir of the American Museum
of Natural History vol. 13, pt. 1-3) (= Publications of the Jesup North Pacific Expedition vol. 9
pt 1-3) (New York 1975 [1926])123-126. Er zijn talloze ernologische berichten van over de hele
wereld over het buitengewone loopvermogen van inheemse volken, ook buiten de context van de
jachr. Zie DE\1NE,j.: Tb versatility of human locomotion.
H3 De term 'indianen' wordt hier gebruikt voor de bevolking van Noord- en Zuid-Amerika voor
de komst van Columbus. De betireling 'indiaan' is, zoaJs bekend, afkomsrig van Columbus, die
dachr dar hi] in India was geland. Zoveel mogelijk zuilen hier de eigen namen van de
vcrschillcnde volken worden gebruikt, terneer ook omdat de culturele verschillen russen deze
volken zo groot zijn dat een generaliserend spreken over 'indianen' nauwelijks opportuun is. In
her onderzoek zijn indiaanse volken ingedeeld en gegroepeerd naar 'cultuurgebied'. Het
76 LUMHOLTZ,
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J acht en oorlog
De sacrale betekenis van her hardlopen in premoderne gemeenschappen
is
her meest diepgaand onderzocht
bij de indianenvolken
van Noord-Arnerika.
Tot ver in de twintigste eeuw waren antropologen
in de gelegenheid
de
traditionele cultuur en religie van deze volken in kaart te brengens+. Hun
onderzoek met betrekking tot de plaats van het hardlopen in ritueel en religie
zal mer dienen als exemplarisch voorbeeld van de plaats van het hardlopen in
tal van andere premoderne gerneenschappen'".
Vanaf de eerste contacten met de Europeanen
hebben de indian en steeds
weer grote indruk gemaakt door hun fabelachtige loopvermogen. Een vroeg op
schrift gesteld verslag daarvan is afkomstig van James Adair (ca. 1709-ca. 1783),
een Iers / Arnerikaanse handelaar die zaken deed met enkele vol ken in het
zuidoosten van Noord-Amerika,
gedurende lange tijd onder hen leefde en zelfs
deelnam aan hun oorlogen.
Hij schreef een opmerkelijk gedetailleerd
en
onbevooroordeeld
verslag over de leefwijze van deze volken, dat in 1775 voor
het eerst werd gepubliceerd,
tot ver in de twintigste eeuw gold als een
standaardwerk en in 2005 nog een herdruk beleefde. Adair beschrijft hoe een
Fransman probeert te paard te vluchten wanneer de indianen hem ontdekken
op hun land:
Though, from that place, the land-path was mostly level to Tumpikbe-garrison [... J
and though the Chikkasah and Choktah horses are Spanish barbs, and long winded,
like wolves, yet Red-Shoes, far ahead of the rest, ran him down in about the space
of fifteen miles, and had scalped the unfortunate rider some time before the rest
appeared. It is surprising to see the long continued speed of the Indians in generalthough some of us have often ran the swiftest of them out of fight, when on the
'zuidwesrcn' bijvoorbecld is een van de 11 'culruurgebieder.', Zie: W,\LD~L\N, C: Atlas of the
North .Amencan Indian (New York 1985) 30-45.
R4 In de achttiende en negenticndc eeuw werd Amerika van oosr naar west ingenomen door de
Europeanen. De voorrdurend dreigende en daadwerkelijke landonteigening had ingrijpende
gevolgen voor de leefwijze van de indianen. Sommige van de hier beschreven activireiten waren
dan ook aan het eind van de negentiende eeuw al verdwenen en zijn opgerekend aan de hand van
oral history. Andere werden soms op verzoek van de antropologen (tegen betating) 'opgevoerd'.
85 Hier wordt alleen aandacht geschonken aan her lopen, en ook dat kan slechts fragmentarisch
worden behandeld, met de nadruk op de indiaanse volken in zuidwesten van de Verenigde Staten.
Daarmcc wordt onrecht gcdaan, zowel aan de rijke (sportjculruur en de complexe riruelen van de
indiaanse volken, als aan de overvloed.ige onderzoeksliteratuur. Sport had een zeer prominente
plaars in de traditionele samenlevingen van de indianen, hoewel dar niet voor alle volken in gelijke
mate geldr. Deze sportbeoefening had een functie bij rituelen rond ziektc en dood, bij riruelen die
waren gericht op de bemvloeding van her weer, en bij vruchtbaarheidsriruelen: de indianen
renden voor regen en speelden lacrosse vo or de genezing van een ziekc. Zie: OXENDINE, J. R.:
.American Indian Sports Helitage (Champaign 1988) 7.
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chase in a collective body, for about a distance of twelve miles; yet, afterward,
without any seeming toil, they would stretch on, leave us out of sight, and out-wind
any horse'",
Regelmatig duiken in de literatuur verhalen op over indianen die over de
lange afstand paarden kunnen verslaan'". Niet aileen de jacht, maar ook oorlog
en handel noodzaakten de indianen grote afstanden te voet af te leggen onder
tijdsdruk. Een goede hardloper stond in hoog aanzien bij de gemeenschap, en
kinderen (ook meisjes, hoewel in mindere mate dan jongens) werden vanaf
jonge leeftijd gestimuleerd om zich te oefenen in het hardlopen. Elsie Clews
Parsons schrijft in verb and met de Pueblo's: In escapingfrom the enenry or overtaking
him as in stalking game, fast I7mning was necessary; even when horses were available, u/ar
parties went onfoot89•
Bij de Apaches werden jongens al vroeg onderworpen
aan een spartaanse
looptraining die eindigde in een initiatie als krijger. Een run van twee volle
dagen zonder voedsel vormde de afsluitende test. Dit alles om de jongeren klaar
te stomen voor de typische Apache-oorlogstechniek
van hit-and-run. Een van de
Apache informanten van Opler citeert zijn vader:
Be up; be up before daylight and run up the mountain. Run to the top of that
mountain and back before daylight. You must do it, and I'm going to make you do
it. [... J Getting up early in the morning, running to the top of that hill and back will
give you a strong mind, a strong heart, and a strong body.
Een andere vader:
My son, you know no one will help you in this world. You must do something. You
run to that mountain and come back. That will make you strong. My son, you know
no one is your friend, not even your sister, your father, or your mother'P.
Een andere informant

van Opler:

86 AO,\JR,j.:
Tbe History of tbe American Indians. PartiCIIlarf),those nations adjoining to the
Mississippi East and West Florida, Georgia, SoMh and North Carolina, and Virg,inia. With a New
Introduction by Robert F. Berkhofer jr. (New York ere. 1976 [1968, 17751) 318.
87 Zie bijv.: OXENDl E,J. B.: .American Indian Sports Heritage 69-73.
88 De Pueblo zijn een groep volken in New Mexico en Arizona. Toen de Spanjaarden hen voor
her eerst ontmoerten leefden ze in huizen van klei. Pueblo is her Spaanse woord voor o.a. dorp.
De Taos, Acoma, Zuni en Hopi zijn de bekendstc nag bestaande Pueblo volken.
89 P.\RSONS, E. CLEWS: Pueblo Indian Religion (Lincoln etc. 1996 [1939]) 32-33.
90 OPtER, 1\1. E.: An .Apacbe Llft-IVay. The Economic, Socia/, and Religiolls Institutions oftbe
Chiricabua Indians (NewYork 1965 [1941]) 67.
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The parents and grandparents
all advise the boy. They tell him to run up hills so
that in emergencies he can get along by himself, for in wartime, they all tell him,
nobody will go back for him, and he must keep up?'.

De Apaches waren jagers maar voor hun levensonderhoud
gedeeltelijk
aangewezen
op rooftochten
naar naburige
starnmen
en Mexicaanse
nederzettingen.
Jacht en rooftocht
werden als gelijkwaardige econornische
bezigheden gezien. Door na een aanval in aile richtingen weg te stuiven waren
de Apaches moeilijk te achtervolgen en door hun vermogen om grote afstanden
af te leggen zonder voedsel wisten ze ongeschonden
weer thuis te komen. Ook
toen ze al beschikking hadden over paarden gaven de Apaches er vaak de
voorkeur aan te vertrouwen op hun eigen loopvermogen wanneer het erop aan
kwam, zoals in hun oorlogen tegen de Amerikaanse en Mexicaanse overheid'".
Het levensverhaal van de Apache warchief Geronimo (1829-1909) die vocht
tegen de Mexicaanse en Amerikaanse troepen staat vol met passages als:
Several times the next day mounted Mexicans tried to head me off; many times they
fired on me, but I had no more arrows; so I depended upon running and hiding,
although I was very tired. I had not eaten since the chase began, nor had I dared to
stop for a rest. The second night I got clear of my pursuers, but I never slackened
my pace until I reached our home in Arizona'".
[... J We did not reassemble in
Mexico, but traveled separately and in three days we were encamped in our place of
rendezvous?',

Aileen wanneer ze eropuit waren om vee te roven gingen de Apaches liever
te paard.
De leefwijze van de Navaho's leek op die van de Apaches. Ook zij trainden
kinderen (ook meisjes) al vanaf en jaar of zeven voor de oorlog. Zij hadden een
speciale trainingsmethode
om ze klaar te stomen: hardlopen voor de zon op is,
want: wie niet vroeg op is om te trainen zal door de vijand in zijn slaap worden
verrast. Dat was de methode die de Navaho's zelf ook gebruikten bij hun
roofovervailen. Volwassenen trainden midden op de dag terwijl het heet was.
Speciaal wanneer ze de Pueblo - hun aartsvijanden en frequente slachtoffers
van hun rooftochten - aanvielen, kwamen de looptrainingen
van pas, want de
Pueblo waren goede renners die een Navaho te paard konden inhalen en

idem 72
65-76, 134-139; .\BOKOV, P.: Indian Running 136-139;
Own Story (London 1975).
93 B.\RRETf, S. M. (ed.): Geronimo 78.
94 idem 81

')1

92 idem
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doden'", De looptrainingen van de Navaho's hebben heden ten dage uitsluitend
nog een spirituele betekenis.
Bij de Hopi werden de beste hardlopers er op uit gesruurd om door te
dringen in het gebied van de Navaho's. Daar moesten zij beslag zien te leggen
op materialen als haar, speeksel en voedsel van de vijand, waarmee vervolgens
ritueel diens krachten konden worden verzwakt'". Bij de Nomlaki in Californie
werden de krijgers geselecteerd op hun Ioopverrnogen?".
Koeriersdiensten
Bij verschillende indianenvolken
van Noord- en Zuid-Amerika doordringt
het hardlopen de hele sociale organisatie. De Tarahumara hebben zelfs hun
naam ontleend
aan het hardlopen'".
Talloze Amerikaanse
onderzoekers
berichtten aan het eind van de negentiende eeuw nog over koeriersdiensten
te
voet. Een verslag gepubliceerd in 1896 in de Fourteenth .Annual RePOJt of the
Bureau of American Ethnolo.f!)1to the Smithsonian Institute, 1892-1893 kan model
staan voor het type:
A Mohavi courier, well known to the writer, has been known to make the journey
between Camp Mohavi and a temporary camp 90 miles southward between sunrise
and sunset. He would eat but little during the day preceding the journey, and on the
morning of his departure, shortly before the summer's early sunrise, would tuck the
dispatches or letters in his huge coil of hair, and being clad only in breechcloth and
moccasins, was unimpeded in his progress [... J in a steady, easy, jogging gait [... ]99
Somrnige
volken
kenden
broederschappen
van
hardlopers
die
koeriersdiensten
onderhielden en grote afstanden aflegden (100 mijl of meer
per dag). Deze broederschappen
had den een belangrijk aandeel in het sociale en
religieuze leven van hun volk, en de leden ervan stonden in hoog aanzien als
hoeders van betrouwbare
informatie.
Afgezien van enkele berichten van

95 HlJ.L, W. W.:

J'\;aJlabo fVaifare (= '{ale University

1936).
96 BE.~GI.EHOLE, E. & P.: Hopi

0/ tbe Second

Publications

in Anthropology

Mesa (= Memoirs

of the American

5) (New Haven
Anthropological

Association 44) (New York 196.+ [1934]) 21.
97 GOLDSCHMIDT, W: Nom/uki
Etbnograp/~y (= University of California Publications in
American Archaeology and Ethnology, \'01. XLII 1945-1951) (Berkeley etc. 1951) 342.
')M Tarahumara
is de Spaanse verbasrering
van het woord waarmce her yolk zichzelf aanduidt en
dar 'hardlopers'
berekent . V crschillende
auteurs geven echter heel verschillende
versies van her
indiaanse woord. Lumholrz schrijft Ru/amari, Bennett en Zingg Daramuli. Fontana: Rurcirmtn. Zie:
LUMHOJ.TZ, c. L'flkliOIlJII Mexico 282; B"~;-';ETT, \v C. & R. M. ZINGG: Tbe Tarabumara 335;
FO:\"T\r--;.\, B. L.: Tarabumara. IFberl' ;\-igbt is the Da)' oflbe Moon (Flagstaff 1979) 98.
99 O,(£NDIr--;r:.,]. E.: American Indian Sports Heritage 71.
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Spaanse veroveraars'w over de koeriers, was er tot ongeveer 1920 over deze
broederschappen
weimg bekend bij antropologen,
omdat het geheime
(religieuze) kennis betrof die met aan vreemden werd prijsgegeven. De
antropoloog Truman Michelson publiceerde in 1927 een beschrijving van de
activiteiten en de levenswijze van de koeriers die afkomstig was van een
zegsman van de Fox Indians (Mesguakie), die oorspronkelijk in het oosten van
Amerika leefden. In die tijd waren kennelijk deze ceremonial runners al niet meer
actief, en de zegsman lijkt geheimhouding met !anger opportuun te achtent'",
omdat er al zestig jaar geen ceremonial runners meer zijn 102. In zijn inleiding
verwijst Michelson naar literatuur over een groot aantal andere stammen,
waarin ook over ceremonial runners wordt bericht.
De zegsman van Michelson beschrijft het leven van de ceremonial runners, hun
'roeping' en de taken die ze hadden te vervullen. Er is een uitgebreide
beschrijving opgenomen van de 'beroeping' van een runner (de laatste) door de
kolibrie (een van de dieren die de renners konden 'zegenen' en daarmee hun
eigen vermogen tot snelheid op hen overbrachrenju". De 'berocping' vindt
plaats na 10 dagen vasten. Voor hij kan worden 'gezegend' met de snelheid van
de kolibrie moet de runner een aantal instructies in ontvangst nemen. Deze
instructies leggen hem een leefwijze op die veel lijkt op die van een christelijke
of boeddhistische monnik. Een runner mag met trouwen, moet uit de buurt van
vrouwen blijven'P', maar mag zich met vrolijk om hen maken. Hij moet zich
aan een aantal dieetvoorschriften
houden (onderweg alleen het vlees van
kwartels en tortelduiven), moet regelmatig baden en zorgen dar hij altijd schoon
is, moet elke opdracht als koerier in gelijkmoedigheid aannemen, ongeacht hoe
ver die hem ook voeren mag en hoe moeilijk of gevaarlijk de tocht ook is. Hij
moet voor zijn medemensen en andere schepselen vriendelijk en zachtaardig

J(Kl Zie: N,·\BOKOY, P.: Indian Running 198; PRESCOTT, W. H.: History of the Conquest
etc. 1916 [1908]) noten pagina's
37-42; PRESCOTT, W. H.: History of the Conquest

of Peru (London
of Mexico, with a

Preliminary Vinv of/he .Anaen: Mexican Cil,i/i'\fl/ion, and tbe Life of the Conqueror, Hernando Cortee, Vol. I
1860) 42.
101 In Engelse
ttansscriptie:
NOlV it is against their f~/igion to tell of it. They can not tell about it, thougb today tbe)IOUl1gpeople do 110tbelieve in this to-day, and (the.yotmg people) also do 110/know this story; they are 110t
told bow it is. OnlY old men to-day are tbey who kl10w it. [... J It is 110longer used to-day, as all the cbildren go to
scbool. [lCHEI.sOl\:, T.: Nares on the ceremonial runners of the Fox Indians, in: Comributions to
Fox Ethnology (= Smithsonian
Institution
Bureau
of American
Ethnology,
Bulletin
85)
(Washingron 1927) 5.
I!)l In Engelse
transscriptie:
No» it is perhaps 60 years ago iuben they uere last existing as mortals [... J
idem 9 r... J It is hard not to have a ceremonial runner. That is llJlry(tbis generation) has a bard time in bearing
llJhenaJ!ytbing happens. idem 15.
103 Zie ook: N.\BOKo\',
P.: Indian RlmnZng 70-71.
104 In Engelse
transscriprie:
And do not bother the persons called uomen. Tbey are IIOt handsome. If you
bother with tbem they will spoil you in accordance with the blessing J balJe bestowed on yOI!. MICHELSON, T.:
(philadelphia

l -ores

on the ceremonial

runners

25.
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zijn. Verder moeten zijn mocassins van buffelhuid zijn, en moet hij een houten
nap en een houten lepel maken en die voor de rest van zijn leven gebruiken als
eetgerei. Ook moet hij de huid van een gevlekt hert gebruiken als slaapmat en
onderweg het gedroogde hart van een buffel bij zich dragen. Wanneer aile
instructies zijn overgedragen moet de runner in het water van de rivier gaan
staan waarna de kolibries vier keer krachtig in zijn mond blazen. Daarna heeft
hij de ademkracht die hem zo snel maakt als de kolibrie zelf. En dan is hij voor
de rest van zijn leven een ceremonial runner. Aldus Michelsons informant.
De ceremonial runners waren niet aileen koeriers, maar hadden ook een
belangrijke
stem
ill
beraadslagingen
en oorlogssituaties.
Zij riepen
vergaderingen bijeen, en wanneer men niet tot overeenstemming
kwam konden
zij ook de knoop doorhakken. Ze hadden een taak in begrafenisrituelen
en in
de rituelen die de weergoden moesten beinvloeden. Vanwege hun wijsheid gold
hun aanwezigheid als een zegenl05, en in ruil voar hun diensten werden ze door
de gemeenschap onderhouden.
Andere volken hadden, zoals gezegd, vergelijkbare groepen van ceremonial
runners. Een meer pragmatische beschrijving wordt gegeven door een informant
van de Nomlaki, een volk dat in het noorden van Californie leefde. Hij vertelt
dat de newsboys vrije doorgang door vijandelijk gebied hadden, dat ze een
speciaal dieet volgden en dat niet iedereen in aanmerking kwam voor deze
positie. In oorlogstijd droegen ze de pijlen en de speren voor de krijgers. Hier is
echter geen sprake van een roeping, maar van try outs. Ook deze runners hoefden
niet te jagen of te vissen. Ze werden betaald voor hun diensten en wanneer ze
niet onderweg waren, moesten ze trainen. De Nomlaki runners hadden wei een
speciale positie binnen de gemeenschap, maar van religieuze aspecten lijkt hier
geen sprake te zijn. Dat kan het gevolg zijn van het feit dat de informant de
feiten oak slechts kent uit de overlevering en niet uit eigen ervaring omdat de
Nomlaki cultuur toen al was verdwenerr'I".
De Cocomaricopa
hadden aan het begin van de negentiende eeuw een
koeriersdienst die een verbinding onderhield in de driehoek Arizona - Mexico Californiet?". In het noordoosten
van de Verenigde Staten en het zuidoosten
van Canada leefden de Iroquois, een confederatie van verschillende stammen.
Zij onderhielden een efficiente koeriersdienst
over de 240 mijl lange Iroquois
Trail, die later de basis werd voor de grote doorgaande wegen in het gebied. Net
als de Inca's in Peru en de Maya'S en Azteken in Mexico hadden de Iroquois
runners die elkaar in estafette aflosten, maar volgens een eigen systeem. Wanneer
een bericht verspreid moest worden onder aile stamrnen, bijvoorbeeld om een
105 In Engelse transscriptie: TbC),oversaweverytbing, tbry oversawit so where these Indians bad a town, Ivben
tbry bad a villagelvoll/d beproper and 110/ mi. idem 9.
lOG GOLDSCHMJDT,
W: Nom/aki Etbllograpl!J 342.
107 N"\BOKOV,
P.: Indian &mning 17-18.
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council - een samenkomst
van aile stamhoofden
- bijeen te roepen, zond de
initiatiefnemer
koeriers naar de naburige starn, die dan weer eigen koeriers
stuurde naar de volgende stam, enzovoort.
Meestal werden ze in paren
uitgezonden en's nachts navigeerden ze op de sterrenhernel'w,
Zo werd het
bericht binnen korte tijd verspreid over het grote Iroquoisgebied,
waarna aile
belangsteilenden
zich, over dezelfde trail die ook de koeriers hadden gebruikt,
op weg begaven naar de plaats van samenkomst'v", Een goede runner stond
ook bij de Iroquois in hoog aanzien.
In het noorden van Mexico woont het volk dat zichzelf 'hardlopers' heeft
genoemd: de Tarahumara. Hun levenswijze lijkt in de twintigste eeuw minder
dan dat van andere indianenvolken
beinvloed door de moderne maatschappij.
Tot ver in de tweede helft van de twintigste eeuw zorgden de Tarahumara voor
het vervoer van post en goederen in de regio en de verslagen van antropologen
vermelden
enorme afstanden,
zware lasten en onvoorstelbare
snelheden.
Lumholz schrijft dat ze 170 mijl kunnen hardlopen
zonder te stoppen.
Daarnaast
zijn de postbezorgers
fabelachtige
klimmers en dalers in het
bergachtige gebied110.
Spaanse auteurs'!'
ten tijde van de veroveringen
schreven over Azteekse
koeriers die berichten rondbrachten,
maar ook van tijd tot tijd het vuur van een
heilige vlam (opnieuw) verspreiddentt-, Die laatste functie lijkt aan te geven dat
deze koeriers eveneens een religieuze status bezaten.
Verreweg het meest geavanceerde systeem van wegen en koeriers hadden de
Inca's. Vanaf het noorden van Ecuador tot in het zuiden van Chili liep een
wegenstelsel waarover in estafette berichten en goederen werden vervoerd. Het
systeem van de chasquis, zoals de Spanjaarden
het leerden kennen, was
ontwikkeld in de hoogtijdagen van de Inca beschaving in de vijftiende eeuw,
maar waarschijnlijk speelde het hardlopen al een belangrijke rol in pre-Inka
beschavingen. Zes eeuwen voor de Inca's beeldden de Moche al hardlopers af
op hun aardewerk. Op sommige van de typische aardewerken
flessen zijn
hardlopende
figuurtjes afgebeeld die ailemaal iets in hun hand houden. De

108 MORGAN,
L. H.: League of the Ho-De-No-Sau-Nee or Iroquois. A new edition with additional
matter. Edited and annotated by Herbert M. Lloyd. Vol. II (= Burt Franklin Research Source
Works Series, 185) (= American Classics in History and Social Science, 28) (New York 1966
[1901,1851])106.
109 MORGAN,
L. H.: League of the He-De-No-Sou-Nee
or Iroquois. A new edition with additional
matter. Edited and annotated by Herbert M. Lloyd. Vol. I (= Burt Franklin Research Source
Works Series, 185) (= American Classics in History and Social Science, 28) (New York 1966
[1901,1851]) 104-105.
uo LUMHOLTZ, C. Unknown Mexico 282.
III Zie: NABOKOV,
P.: Indian Running 198; PRESCOTT,
W. H.: History of the Conquest of Peru noten
pagina's 37-42.
112 NABOKov,
P.: Indian Rlmning 19; PRESCOTT, W. H.: History of the Conquest of Mexico 42.
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hoofdtooi was bij de Moche een aanduiding van de positie van de c1rager en de
rennende figuur~es c1ragen allemaal een hoofdtooi die op afbeeldingen alleen in
combinatie met rennen voorkomt. Het meest opvallende aan de hoofdtooi van
de renners is een grote platte schijf met een dierfiguur erop. Deze schijven
waren van metaal en zijn bij opgravingen gevonden, en wel uitsluitend in de
rijkversierde graven van volwassen mannen met een hoge status. Met enige
voorzichtigheid
kan gecondudeerd
worden dat rituele hardlopers
en/of
koeriers in de Moche samenleving
een vooraanstaande
positie hadden, en
gezien het feit dat de afbeeldingen
op het Moche aardewerk waarschijnlijk
uitsluitend religieuze symboliek bevat, was dat een religieuze positieu-.
De Inca koeriers of chasquis waren afkomstig van voorname families. Zij
werden geselecteerd op hun toewijding en hun snelheid en waren verplicht tot
geheimhouding.
Zij werden
onderhouden
uit belastinggelden
en waren
gestationeerd in kleine gebouwtjes langs de hoofdwegen. Omdat de afstand die
een boodschapper
moest afleggen maar gering was - de gebouwtjes stonden
ongeveer vijf mijl van elkaar - en er voldoende tijd was om uit te rusten, reisde
een bericht met een snelheid van 150 mijl per dag door het land. Zo werden
niet aileen berichten dwars door Zuid-Arnerika
getransporteerd,
maar ook
goederenl14.
De koeriersdiensten van de Inca's bleken veel sneller dan die van de Spaanse
veroveraars, die paarden tot hun beschikking hadden. Evenals de Spanjaarden
in Zuid-Amerika, maakten de Engelsen in Noord-Amerika
dankbaar gebruik
van de koeriersdiensten van de inheemse volken 115.
Ritueel
Het belang van het hardlopen
is niet minder geworden in de NoordAmerikaanse
indiaanse gemeenschappen
sinds de koeriersdiensten
van de
ceremonial runners niet meer bestaan. Hardloopwedstrijden
vormen een onderdeel
van tailoze rituelen, maar het is onduidelijk of deze wedstrijden een uitvloeisel
zijn van ceremonial running, oorlogvoering en jacht, of een parallel fenomeen. Het
lijdt geen twijfel dat de verschillende
fenomenen bij sommige volken naast
elkaar bestonden.
Van de Iriquois,
die een uitgebreid
wegennet
en
georganiseerde koeriersdiensten
kenden, is bekend dat ze, naast talrijke andere
vormen van sportbeoefening,
oak hardloopwedstrijden
hielden als onderdeel

113 DONNAN,

C. B.: Moche An

qf Peru. Pre-Columbian Symbolic Communication (Los Angeles

1978

[1976]) 73-76.
114

PRESCOTT,

liS

N.\BOKO\',

W. H.: History of the Conquest qfPem41.
P.: Indian Rlmning 17 en 21-23; OXENDlNE,j. B : American Indian Sports Heritage 71.
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van de councils, de samenkomsten waarin de poLitieke en reLigieuze zaken van de
federatie werden afgehandeld 116.
In een Pueblo
vruchtbaarheidsritueel
zijn nog
sporen
van
de
koeriersdiensten
duideLijk waarneembaar.
Tijdens dat rirueel worden runners
uirgesruurd naar de vier windrichtingen. Twee komen terug met 'berichren van
de toestand aan de grenzen', waar de 'vijanden'
(Apaches, Navaho's) klaar
staan om de gewassen te plunderen. Twee andere komen terug met de
benodigdheden
voor de ceremoniele reiniging van de krijgers die op ooriogspad
gaan. In dit ritueel zijn ooriog, koeriersdienst en vruchtbaarheid
vervlochterr'!".
Ook lijkt er in alle gevallen sprake te zijn van een zelfde symboLische relatie
russen de hardlopers en dieren die zich snel voortbewegen, zoals vogels!". Een
Papago running song luidt (in Engelse vertaling):
The Hawk laid our the racetrack;
The Hawk laid out the racetrack;
On it the man won. Ah!
Wild, the man came here;
Wild, the man came here;
A hawk's heart he won. AhJ119
De mythologie van deze volken is doordrenkt van hardloopwedstrijden
die
aan de basis van schepping en kosmos liggen. Die myth en bevatten ook
aanwijzingen met betrekking tot de techniek van het hardlopen. Zij presenteren
het hardlopen bovendien niet aileen als een middel om communicatie tussen
mensen onderling te bewerkstelligen, maar ook om de communicatie
tussen
mensen, gees ten, voorouders en goden tot stand te brengen. Zon, maan en
regen, en de trans forma tie van de renners in een snelvoortbewegend
dier havik, antilope - vormen vaste bestanddelen
van deze my then. Er worden
allerlei conflicten
uitgevochten
door middel van races. In een Taos
mythencomplex
wordt zo aan de hand van hardloopwedstrijden
verteld hoe het
slecht afloopt met mens en die afgunstig zijn, hoe de heksen onder de grond

of the Ho-De-No-Sau-Nee or Iroquois vol. I 299.
P.: Indians of the American Soutbues: (Englewood Cliffs 1975) 65-66; Elsie Clews
Parsons schrij fr, eveneens in verband met een Pueblo ritueel: The ear!J association of runlling with war
still appears ill the races characteristic of Pueblo ceremonials and possibly in the pace sometimes required of prayerstick depositors or of dance cauners (Hopi). P,\RSONS, E. CLEWS: PIJeblo Indian Religion 33.
118
,\BOKO\"
P.: Indian Running 70-71; Zie in dir verband ook het verslag van de initiatie van een
koerier hierboven. Nabokov schrijft over de onscheidbaarheid van jacht, oorlogvoering,
cornmunicatie en rirueel: B)I tbe time l/Jbites took note of Indian nmning, these magical aids and mystica!
purposes permeated native warfare and bunting as j/Jellas athletics. Fasting, sexual abstinence, emetics, and dietary
rules prepared men and women/or the practical and spiritual rewards of the mnning experience. goals IJJbicbwere
probably inseparablefrom the begumiflg. idem 76.
119 idem 120
116

MORG.\N,

L. H.: League

117

DUTTON,

B.
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werden verb annen, en hoe de beste hardloper (hoewel een outcas~ de meest
begerenswaardige vrouw in de wacht sleept. Een andere Taos mythe vertelt hoe
door middel van een hardloopwedstrijd
russen Turquoise Bry en Deer Bry werd
beslist dat de mens in staat zou zijn om het hert te vangen 120.Kortom: het
hardlopen heeft in de my then een religieuze dimensie'?'.
Vaoral in het zuidwesten van de Verenigde Staten is hardlopen verreweg de
belangrijkste 'riruele sport'122. De hardloopwedstrijden
van de Pueblo kenden
verschillende formats: estafetteraces op een geprepareerde renbaan, wedstrijden
over lange afstanden (round the u/orid race) en wedstrijden waarbij een stok of een
bal werd voortgeschopt
cross country. Deze hardloopwedstrijden
waren
en welzijn van
ingebed123 in een complex van rituelent= dat vruchtbaarheid
mens en natuur zeker moest stellen. Bij de Pueblo rent men voor regen, wolken
en de rijping van her gewas, en om de baan van de zon te reguleren. Deze
rituelen bevatten elementen van de mythologie rond de jaarcyclus, zon en
maan, elernenten die refereren aan oorlogvoering en elementen van de jacht125.
Iedere
(zomer)nederzetting
heeft zijn eigen renbaan
van ongeveer
anderhalve mijllang, meestal met het westelijke uiteinde in de 'bebouwde korn',
en het oostelijke erbuiten-". Deze oost-west ligging refereert aan de baan van
de zon, Bij de Apache Jicarilla - jager-verzamdaars
bij wie, ondanks het feit dat
ze geen Pueblo zijnl27, de estafettewedstrijden
een zeer belangrijke plaats
innamen in een meerdaags vruchtbaarheidritueel
aan het eind van de zomer vertelt de mythologie over een jaarlijkse race tussen de zon en de maan over de
Melkweg. Wanneer de zon wint, wordt het een goed jaar voor de jacht en zal er
P,\RSONS,E. CLEWS.:Taos Tales (New York 1996 11940]) 40-49.
NABOKo\', P.: Indian Running 23-28.
122 De partijen die met elkaar de strijd aangingen in deze wedstrijden
kwamen op heel
uiteenlopende manieren tot stand, mede afhankelijk van de sociale organisatie van een volk. Een
enkele keer streden rwee naburige volken tegen elkaar, maar in de meeste gevallen werden de
tegenstandcrs dichter bij huis gevonden. Omdar winnen een prertige bijkomstigheid was, maar
niet het ultieme doel van de wedstrijd (dat was 'regen,), werd aan de samenstelling van de
strijdende partijcn vaak ook nier al te veel aandacht besteed.
123 Elsie Clews Parsons schrijft: futnning occurs in many ceremonials and in severalforms, but always as an
expression of mimetic magic, to assist the rnOIJementif Sun and Moon, to speed up the Clouds, or to hasten tlJe
growth if tbe cmps. P,\RSONS,E. CLEWS:Pueblo Indian Religion (Lincoln etc. 1996 [1939]) 393.
124 Waaronder dieetvoorschriften,
voorschriften voor het contact met het andere geslacht een
bepaalde periode voor en na de wedstrijd, vigilien, speciale kleding, lichaamsbeschildering,
maskers, liederen, dansen, de oprichting van sacrale bouw\\i'erken etc.
125 BENNEn', W. C. & R. M. ZINGG: Tile Tarabllmara 335-341; HODGE, F. W.: A Zuni Footrace, in:
American Antbropologist 3/3 (1890) 227-232.
126 Zie: N.\BOKOV,P.: Indian Rttnnil1g 39 en 51.
127 De Jicarilla hebben de estafettewedstrijden
waarschijnlijk van de Pueblo volken overgenomen.
Zie: OPLER,M. E.: The Jicarilla Apache Ceremonial Relay Race, 111: American Anthropologist, New
Series, 46/1/1 (1944) 75-97. Parsons beschrijft cen soortgelijke race bij de Isleta (pueblo). Zie:
P.\RSONS,E. CLEWS:Pueblo Indian Religion 638-644.
120
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veel vlees zijn; wanneer de maan wint, wordt het een goed jaar voor de
vegetatie en zal er veel plantaardig voedsel zijn. Zon en maan hebben de
verantwoordelijkheid
voor het volvoeren van de wedstrijd overgedragen aan de
Apaches. Wanneer zij de wedstrijd niet houden zullen ze verhongeren. Hoe de
twee partijen worden gevormd is niet 20 belangrijk, maar de 'zon'partij en de
'maan'partij worden wei duidelijk onderscheiden
in lichaamsbeschildering
en
andere symbolen. De twee groepen hoeven niet even groot te zijn en iedere
individuele hardloper mag zo vaak het parcours afleggen als hij wil/kan. De
renners stellen zich op aan de uiteinden van de baan, waar ceremoniele
bouwwerken
zijn geplaatst, en lossen elkaar daar af. Voorafgaand
aan de
wedstrijden vasten de deelnemers en onthouden zich van seksuele activiteitt-s.
De estafettesraces
zijo afgelopen wanneer het ene team een hele baan
voorligt op het andere, of wanneer een team opgeeft omdat het volledig
uitgeput is. Bij gelijkwaardige teams kunnen deze wedstrijden dus uren durenl-".
Een Papago running song zegt (in Engelse vettaling):
Evening is falling
Like an eagle I move
Back and forth.
Morning is standing!
Like a hawk I run
Back and forth 130.
De estafettewedstrijdeo
van de Pueblo zijn verweven geraakt met de
christelijke kalender en vinden meestal plaats op de dag van een heilige of een
andere kerkelijke hoogtijdagt".
Kinderen beginnen al op jonge leeftijd132 met
oefenen en een hoge leeftijd is op zich geen beletsel om te blijven hardlopen.
De competitie bij deze wedstrijden is vaak hard, maar de winnaars kuonen geen
heldenstatus ontlenen aan hun prestatie want 'het was voor regen'133.
Een speciale vorm van deze hardloopwedstrijden
vormen de kickstick
races134. Dit zijn wedstrijden waarbij teams van hardlopers een stok of een

Zie voor een gerailleerde beschrijving van her Apache Jicarilla vruchrbaarheidsritueel: OPLER,
E.: The Jicarilla Apache Ceremonial Relay Race.
129 N.\BOKOV,
P.: Indian Running 122; OXENDINE, J. B.: American Indian Sports Hentage 80;
UNDERHILL,
R. M.: Social Organization of the Papago Indians (New York 1969 [1939]) 147-148.
130 N\BOKOV,
P.: Indian Running 120.
131 OPLER, M. E.: The Jicarilla Apache Ceremonial Relay Race; P.\RSONS, E. CLEWS:Pueblo Indian
Religion 499.
132P.\RSONS, E. Cl.E\X·S:
Pueblo Indian Religion 48.
133 N.\BOKOV, P.: Indian Running 87,83,110.
134 Her kan zijn dar her voorrschoppen
van een stok of een bal in eerste insrantie een hulpmiddel
bij her hardlopen was. Deze stimulus zou her lopen gemakkelijker maken. Zie: UNDERHILL, R.
128
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(houten, stenen) bal13S voort moeten schoppen cross country. Aileen renners die
dezelfde afstand hebben afgelegd als de bal of de stok, mogen schoppen. Deze
races duren van enkele uren tot 24 uur of meer en er worden massaal
weddenschappen
op afgesloten. Van deze kickstick races bestaan ook variacies.
Soms wordt een maisstengel of een maiskolf meegedragen. De maisstengel of
-kolf wordt gedragen door de hardloper aan de kop van de groep. De renners
lossen elkaar regelmatig af als koploper!»,
Ook voor de kick-stick races werd
voortdurend hard getraind vanaf jonge leeftijd. Hodge schrijft: At almost any time

a naked youngster of.four orjizJeyears mq)1 be seen playing at kicking-the-stick outside the
door of his home, or, if ayear 01' two older, comingjrom the cornfield [... J tossing the stick as
jar as his litt/e.feet will allow himl37.
Bij de Zuni - een Pueblo volk in het westen van de Amerikaanse staat New
Mexico - zijn mythologie en ritueel geheel gecentreerd rond kick-stik races. Voor
hen is dat het spel van de goden 138. Er zijn relatief veel antropologische
verslagen van de kick-stick races die de Zuni hieldent ". Stevenson en Hodge
geven beide een levendige beschrijving van de race. De races worden gehouden
vlak voor en na het plantseizoen.
Stevenson beschrijft de race voor het
plantseizoen, en Hodge die erna, die, aldus Hodge, veel meer spektakel biedt.
De voorbereidende
riten (door de priesters van de oorlogsgoden)
lijken
echter veel uitgebreider voor de race die ter inleiding van het plantseizoen
wordt gehouden. Stevenson begun haar artikel met de nadrukkelijke vermelding
dat deze races bij de Zuni niet roogen worden gezien als sport en recreatie,
maar dat ze een belangrijk element van de religie zijn en dat ze worden
voltrokken 'voor regen'.
M.: SocialOrJ!pnization of rbe Papago Indians 146. De kick-stick races waren verbonden met regen.
P.IRSONS, E. CLEI\'S: Pueblo Indian Religion 306-307.
135 Zie voor ecn overzicht van de verschillcnde voorwerpen dic voor deze races werden gebruikt:
CCUN, S.: Games cft!» f\'ortb American indians (= Twenty-Fourth Annual Report of the Bureau of
American Ethnology to d1C Secretary of the Smithsonian Institution 1902-1903) (Washington
1907) 665- 697.
136 Nxnoxov, P.: indian RJlIltlillg 90-9]; HODGE, F Wi.: A Zuni Footrace; Bl,N ETf, Wi. C. & R.L
ZINGG: Tbe Tarabumara 335-341; P.W::>ONS, E. CLEW'S:Pueblo Indian Religion 816-817. Bennett en
Zingg obscrveerden deze wedstrijden bij hetzelfde Trarahumara volk dar ook op herron jaagde
volgens de 'uirpuningsmethode'. Zij brcngen de wedsrrijden onder bij her hoofdsruk Sports cn
nier bij Rdigion.
I,? HODGE,
F. W.: A Zuni Footrace 231.
U8 Zie voor (Isleta) kick-stick mythologie: P.IRSONS, E. CI.E\\'S:Pueblo Indian Religion 260-264.
139 De indiaanse volkcn hieldcn over her algemecn niet van vreernde ogen bij hun riruelen en
antropologcn werdcn meestal nict toegelarcn. Zij warcn VOOl' ccn belangrijk dee! afhankelijk van
informanten die een groOt persoonlijk risico licpen en hun 'verraad' zorgvuldig geheim moesten
houden. De Zuni hadden de speciale belangstelling van Franz Boas en de groep onderzoekers
rondom hem, en icmand van de naburigc Taos vettelr Elsie Clews Parsons: Our lIJq)'S would lose
theirpoJl'tr if tbt}' l/Jere kJloum.PlSt as ZI/I/i IPq)'J tlnd tbe Il'a),s of olberplaces hat'e 10JI tbeir pOIl'cr. P.~RSO"'S,
E. CI.E\'('S:Pueblo Indian Religion \'01.. I, xi
372

MEN l\1AAKT DE WEG AL LOPEND

Op de dag van de race verkleden de deelnemers zich na een korte warrningup run in aileen een lendendoek'+',
Hun lange haar wordt door de priester
boven op her hoofd gebonden en er wordt een pijlpunt in vastgemaakt. Een
priester te paard besprenkelt de route met gewijd rnaismeel, en dan kan het
startsein worden gegeven. De deelnemers worden begeleid door een horde
volgers te paard, die intens meeleven omdat ze zwaar op de uitkornst hebben
gewed.
Parsons beschrijft een Zuni kick-stick race die ze heeft bijgewoond in 1932,
en het waarschijnlijk laatste in de reeks verslagen over Zuni kick-stick races is dat
van Roy Keech, die ooggetuige was van een wedstrijd tussen een Zuni team en
een Navaho team in 1934141. Nabokov heeft in 1980 een ontmoeting met een
Zuni die in 1949 deelnam aan een van de laatste kick-stick races. Hij herinnert
zich wedstrijden tegen de Navaho's en ook tegen soldaten uit een naburige
legerplaats. Hij vertelt ook dar hij als kind iedere dag hardliep, en noemt her
hardlopen en bidden in een ademl+.
De Papago en de aan hen verwante volken gebruikten een bal gemaakt van
hout en rubber voor hun kick-ball races. De races - kick-ball, estafette en roundtbe-iuorid-races - werden bij de Papago gehouden in de herfst, vlak voordat de
zomernederzetting
werd verla ten. De kick-ball races voerden over een circuit van
twintig tot dertig mijl. Als trainingsarbeid legden de deelnemers gedurende de
zomer iedere dag vijfentwintig rnijl af en oefenden ze hun techniek onder
leiding van veteranen in kick-ball racing (herkenbaar aan hun sterk verdikte
teennagels). Daarnaast volgden de deelnemers strikte regels ten aanzien van hun
dieet, dat geen vlees en honing diende te bevatten'<'.
De Papago kenden nog een andere functie van het hardlopen: vision seeking.
Tijdens de Salt Pilgrimage, een expeditie naar de Golf van Californie met als doel
de daar aanwezige zoutdepots, werd voor jonge mannen op het strand een race
gehouden waarbij ze hoopten een tnston te krijgen met betrekking tot hun
levenstaak in de gemeenschap. Jonge mannen namen voor het eerst deel aan de
zoutpelgrimage
wanneer ze zestien of zeventien jaar oud waren, en voor de
strandrace train den ze gedurende hun hele jeugd. Het verzamelde zout was
voor eigen gebruik, maar werd ook verkocht of weggegeven aan andere
stammen. Veel belangrijker was echter het rituele doel van de pelgrimage:
I.J(J Dit is de klecling die algemeen zowel door de koeriers als door de deelnemers aan wedstrijden
wordt gedragen, van de Iroquois in her noordoosren tot de Pueblo in her zuidwesten.
141 HODGE,
F. W.: A Zuni Footrace; STEVENSON, 1'.1. C., Zuni games, in: American Antbropologisl,
New Series 5/3 (1903) 468-497; P.\RSONS, E. CJ.E\X·S: Pueblo Indian Religion 821-824; N.\BOKOV, P.:
Indian Runnillg 115-116.
1-12 Bllt IIJe also used to run and pray el'el]'day. In morning I uent for a sprint, then abom 4:00 in the afternoon I
just ran and ran,from bere to Caliente and back, about twet/ty·eigbt miles in three orjOllr hours. ',\BOKO\', P.:
Indian Rtlllning 125.
H3 UNDERHILL,
R.l\f.: Sodal O'J,anization of the Papago Indians 139-155.
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regenl44. Deelnemers
aan de pelgrimage bereidden zich ritueel voor, Ook
onderweg golden strikte gedragsregels
en rituele verplichtingen,
waaronder
hardloopwedstrijden.
De Jonge mannen aten nauwelijks om hun moed te tonen.
De tocht duurde 4 dagen en plaatsen waar drinkwater kon worden gevonden
waren schaars: de pelgrims moesten 24 uur zonder water kunnen.
Na het verzamelen van her zout en rituele offers aan de oceaan werd op het
strand door de jongeren een hardloopwedstrijd
gehouden over een circuit dat in
totaal veertig mijllang was. Koude, uitputting en vochtgebrek eisten een zware
tol, maar de visioenen die de jongeren kregen waren de wegwijzers voor hun
verdere leven. Na terugkomst in de nederzetting ondergingen de jongeren in
afzondering een langdurig zuiveringsritueel,
om de 'kracht'
die ze had den
verworven zeker te steilen. De pelgrimage, de visionrace en het zuiveringsritueel
golden als een initiatie, een overgangsritueel
naar volwassenheid'<,
Gedurende
de tijd dat de jongens in afzondering werden gehouden benaderden de vaders
van huwbare dochters hun ouders+"'.
Bij de Navaho's was ailes doordrongen
van beweging, zij het niet aileen de
beweging van het hardlopen, maar ook die van het rondtrekken. De Navaho's
waren een nomadisch volk dat voortdurend
onderweg was. Beweging is voor
dit yolk 'heiliging'. In de my then wordt de tocht van de goddelijke reizigers dan
ook minutieus beschreven in termen van beweging, snelheid, richting, de
toestand van de weg enzovoort.
In genezingsriten
moet de patient zich
identificeren met de 'eerste reiziger'. De wereld en het leven zijn voortgekomen
uit beweging en zijn voor hun voortbestaan
afhankelijk van beweging, dus
aileen door de (rituele) beweging kan de patient terug naar zijn oorspronkelijk
staat van gezondheid147.
Naast dit nomadische
bewegingsdiscours
kennen de Navaho's
ook de
verschillende rituele hardloopwedstrijden.
De Zuni wisten hen te verslaan in
kick-stik races, maar zij erkenden de Navaho's als superieure hardlopers. De
Navaho's hielden er een speciale trainings methode op na, in mythische tijden
opgesteld door Talking God, de archetypische
coach van de hardlopende

De Papago leefden in de woestijn op de grens russen Arizona en Californie.
De rwee andere van de drie mogelijkheden om dreampower te verwerven en tot de gelederen
van de volwasscn Papagomannen te worden toegelaten waren het doden van een vijand of her
doden van een arend.
146 UNDERHILl.,R. M.: Papago Indian Religion (New York 1969 [1946]) 211-242; UNDERHIU" R. M.:
Singingfor Power (Berkeley etc. 1976 [1938]) 111-133; ook andere volken kennen dergelijke met
rirueel omgeven expedities om zout te halen. Zie: BE.\GJ.EHOLE,E.: Notes on Hopi Economic Lift (=
Yale University Publications in Anthropology 15) (New Haven 1937) 52-55; SIMMONS,L. W.
(ed.): Sun Cbief. Tbe Autobiograpl!} of a Hopi Indian (New Haven etc. 1947 [1942]) 232-246,252-255,
433-435 (zoutmythologie).
147 ASTRo\', M.: The Concept
of Motion as the Psychological Leitmotiv of Navaho Life and
Literature, in: Tbe [oumal of American Folklore, 63/247 (1950) 45-56.
H4
145
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Navaho. Deze methode verlangt van jonge kinderen een dagelijkse looptraining
voor zonsopgang':". Het trouw volvoeren van deze dagelijkse training wordt
door de goden beloond met moed, ijver en intelligentie. In 1980 sprak
Nabokov met een achttienjarige jongeman die door zijn grootvader vanaf zijn
vierde levensjaar met deze dagelijkse loop training voor zansopgang was
opgevoed. Oudere kinderen en volwassen Navaho's doen hun loop training
midden op de dag, altijd in de richting van de zan:
My grandfather used to tell me stories how the gods rewarded you if you run
in the morning. [... J We'd have to beat the sunrise. Usually you run to the
every day or so making about a hundred yards more until you're running about
miles in alll~9.[... J I definitely would teach it to my children [... JIt is good for
fitness and your reputation, and it provides more contact with the gods 150.

early
east,
four
your

Bij de Navaho's en de Apaches worden ook meisjes aangemoedigd zich te
trainen in het hardlopen'>'. Hier zijn praktische overwegingen in het spel152,
maar de mythologische en rituele dimensies zijn veel meer uitgesproken. Een
serie runs - gedurende vier dagen drie keer per dag - maakt deel uit van de
initiatierite van de Navaho meisjes. Deze rite heet het meisje te bekleden met de
schoonheid en de kracht van Changing Woman, de protegee van Talking God.
Tijdens deze rituele runs rent het meisje eerst naar het oosten en keert terug in
een halve cirkel 'met de zon mee'. Iedere run moet wat langer zijn dan de
vorige, en de totale afstand zal van invloed zijn op haar levensduur. Het rennen
maakt het Navaho meisje 'moedig en ijverig' en her vergroot haar kansen op
'schapen, paarden en kinderen', dus het is niet verstandig wanneer ze niet het
uiterste uit zichzelf haalt tijdens deze runs. De bezoekers die ter ere van haar
initiatierite zijn gekomen, rennen met haarmee en moedigen haar aanl53. De
achttienjarige Navahao-informant
van Nabokov vertelde in 1980 dat hijzelf
verschillende keren aan dit ritueel had deelgenomen'>'. Bij de Havasupai, een
naburige stam van de Navaho's, was iedere menstruatie verbonden met rennen.
Van een gehuwd stel rende de man's morgens in de richting van de opgaande

Deze methode werd tegelijkertijd als een goede voorbereiding op de oorlogvoering gezien.
P.: Indian Running 132.
ISO idem 135. Zie oak: LEIGHTON,
D. & c. KLCCKHOHN: Children of the People (Cambridge 1948
(1947)) 56-57.
151 In de lireraruur
zijn verschillende verhalen te vinden over meisjes die aile jongens re snel af
zijn. Zie: OXENDINE,J. B.: American Indian Sports Heritage 24; N.\BOKo\', P.: Indian Bunning. 162.
152 Bij de Navaho's konden vrouwcn deelnemen aan de ooriog.
153 De rite kent een groat aantal variaties, Zie: FRlSBIE,
C. JOHNSON: Kmaaldd. A Study of the
j\-at'aho Girl's Puberty Cemno,!), (Middletown 1967).
154 N.\BOKO\',
P.: Indian Rnnning 139-140.
\48

149N.\BOKO\',
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zon, en de vrouw '5 avonds in de richting van de ondergaande zon op de eerste
dag na iedere menstruatie!».
Bij de Apaches is White Painted Women de mythologische referentie voor de
meisjes. Tijdens de initiatierite,
wanneer
ze de voor deze gelegenheid
voorgeschreven
klecling dragen, worden de meisjes aangesproken
als White
Painted Women. Oak de Apache meisjes rennen voor een ' lang leveri', maar hun
uithouclingsvermogen
wordt nier zo op de proef gesteld als dat van de Navaho
meisjes. Een informant van Opler vertelt:
The last run is made so that the girl will be strong, so that she will be a good runner
and have a good heart (i.e., be brave). Some used to run about a quarter of a mile to
the east this last time. Because of this some girls became as good runners as men in
the old days. If they have far to go, they do not have to run all the way. They can
alternate between walking and running>".

Mannen en jongens rennen met haar mee om te bidden>". Ook bij een
aantal andere indianenvolken
maakt hardlopen deel uit van de puberteits- of
initiatierite, zowel van meisjes als van jongensl58.
De Hopi mogen zich sinds meer dan een eeuw verheugen in een intensieve
belangstelling van de kant van antropologen
en toeristenl-". Bij de Hopi is
hardlopen verweven met de hele jaarcyclus en vinden er vrijwel iedere maand
riruele hardloopwedstrijden
plaats. Hardlopen en vruchtbaarheid
zijn zo nauw
verbonden dat het een automatisch het ander lijkt te impliceren, zowel in het
ritueel van de gemeenschap als in dat van het individu: wie wil dat het gewas
groeit, zal er voor moeten rennen 160: Uit het dagboek van een Hopi in 1921:
Oktober 22. All the Tewa people have their wagons and burros ready early this
morning to go to the field of the Town chief. All the people work. The old men and
the chiefs stav and smoke. Everybodv is busy all day. \'V'hen they get through, the
boys have a foot race. [Both smoking and racing are services for rain and cropSJlGI.

155 SPIER, L.: Harasupa, Eilmograpb)' (= Anthropological
Papers of the American Museum of
Narural History Vol. iGXJX, Parr III) 0Jew York 1928) 326.
151> OPl.FR, :\1. E.: .rJ" .rJporbe Uje-IFo), 133,
15- idem 82,134
15K I ,\ROf.;()\', P.: Indian Rmllling 142-146,
159 Nabokov
schnjfr: Jillce tbe lat« nineteenth renlllry Hopi/alld bas drau/n tbe (!fltil'ated pilglim; the tribe's
1/-·e/I-pllbliciZedpbiloJop'-!)' and ,itllcd IIii' bare made il tbe .Arbens cftbe Indian world 1, .. 1 Dttring tbe bippie
be)'dqy a 11m' stream o/Jet'km' sau: Ibm' lIIeStIS as rll1lflica 's ;\:epal. idem 152.
1(,0 Elsie Clews Parsons schrijft O\Tr de Hopi: .Aftera dC!)1 cf planting, tbe farmers "'C!)' 11111 a race, 'to ban
tbe (0171 get ripe qllirk!)I'. P \RS()"~, E, Cr.E\\ s: PI/eblo Indian Religion 89.
161 idem 158, Dagboekcn wcrden bijgchouden op verzoek van de anrropologen.
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Een belangrijk plantritueel wordt volvoerd door een man die zich vier dagen
in het donker afzondert en in die tijd aileen mais eet, om dan telkens om
middernacht te beginnen met rennen in cirkels rand de akkers. Iedere nacht
wordt de ronde kleiner om de wolken 'op te sluiten'. Tijdens deze nachtelijke
randen plaatst de renner offeranden en prayer sticks bij graven en andere heilige
plaarseri'w. Een Hopi verklaart het ritueel als voIgt:
He runs swiftly, that the clouds may come swiftly. His hair is flowing, for thus the
Cloud chiefs carry the rain clouds. He makes a far circuit on the first day, because
the Cloud chiefs live far away. He goes to all the cardinal directions to call the
attention of all the Cloud chiefs. On each succeeding day he travels a shorter radius.
Thus we want the rain clouds to come, nearer and nearer, until on the concluding
day of the ceremony they shall have come overhead and poured down their heavy
rainsl63.

In een ander voorjaarsritueel worden door een snelle renner prayer feathers
naar de belangrijkste bronneo gebracht, zodat de regen snel zal komen en de
mills goed zal groeien. Op de langste dag worden voor zonsopgang prqyer
feathers naar een heilige plaats gebracht. De brenger moet dan na zonsopgang
heel langzaam temgkeren, zodat de zon zo Iangzaam mogelijk zal verzwakken
en de winter lang uit zal blijven 16~.
Kick-ball races en round-the-world-races
zijn ook gei:ntegreerd in het Hopi
ritueel. De ballen zijn van steen of klei. Informanten
geven in 1893
verschillende betekenissen aan de races. Een informant vertelt dat de cloud spirits
houden van races, en het gebed om regen van de winnaar extra kracht heeft.
Een andere informant meent dat het vroeger diende om te oefenen voor de
jacht, en dat de races nu over minder grote afstanden gaan omdat er nu paarden
beschikbaar zijn. Een derde informant meent dat het vooral wordt gedaan
omdat het gezond is en droefenis verdrijft.
[ ... J the practical purpose is of course to train men as good long-distance runners,
but the deeper significance of the race is that each devout Hopi who engages in it is
relieved of all heaviness of heart, all sadness is dispelled, his flesh is made good, his
health is renewed 165.

E.: J\Toteson Hopi Economic Lift 46.
E. CLE\,'S: Plleblo Indian Religion 394.
164 Beaglehole schrijfr: MaID' more examples 0/ this direct ritual to aid cropproduction are 10 befound ill all
tbe usnter ceremonials. There is probab!J· no purpose in describing the»: bere since thefeu: already gil·en establish
the pnflciple (... ].BE.\GI.EHOl.E,
E.: Notes on Hopi Economic Lift 48.
165 P,\RSONS, E. CLE\x'S: Pueblo Indian Religion 820-821.
161 BE.\Gl.EHOJ.E,

1(,} P.\RSONS,
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Meer nog dan dat van de Hopi en de Zuni wordt het leven van de
Tarahumara bepaald door het hardlopen. Zoals boven al vermeld jaagden de
Tarahumara in de jaren dertig van de twintigste eeuw nog op herten met de
uitputtingsmethode,
en vingen ze op die manier zelfs paarden voor de
Mexicanen. Ook waren ze vermaarde koeriers.
De Tarahumara beoefenen hun eigen versie van kick-ball. Dat kunnen korte
spelletjes zijn, maar ook meerdaagse evenementen waarin de strijd ook 's nachts
doorgaat bij het licht van toortsen. De vrouwen hebben hun eigen versie van
het spel166, maar ze rennen ook als supporter mee in de mannenraces. Ook hier
zijn de races verbonden geraakt met christelijke feestdagen. Speciale training
voor deze wedstrijden is bij de Trahumara nauwelijks aan de orde: de training in
hardlopen begint al op zeer jonge leeftijd en de training in de traptechniek
geschiedt letterlijk en passant'<'. De grote wedstrijden zijn omgeven door
rituelen, en evenals bij zovele andere volken zijn er ook hier dieervoorschriften
voor de deelnemers aan de wedstrijden. Onderweg staan fans klaar met eten en
drinken en sjamanen met rnedicijnen. Na afloop krijgt de winnaar nauwelijks
aandacht: iedereen is druk met het verzamelen van de goederen die met
weddenschappen
zijn gewonnent=.
De Tarahumara
zijn veelvuldig object van wetenschappelijk
onderzoek
geweest. Onderzoekers
probeerden aan de hand van genetica, dieet, bloeddruk
en energieverbruik het geheim achter de kracht en het uithoudingsvermogen
van dit yolk te ontraadselen. De conclusies: Tarahumara zijn in staat tot een
groter energieverbruik
in 24 uur dan voor de mens voor mogelijk werd
gehouden en hun bloeddruk is opmerkelijk laagl69.
16(, Ook bij andere volken hadden vrouwen hun eigen hardloopwedstrijden.
Zie: Oxr.NDlNE,j. B.:
American Indian Sports Heritage 22-26. Vaak rot grate crgernis van de chnstelijke rnissionarissen.
Zie: UNDERHILL,R. ]\f.: Social Organization of tbe Papago Indians 149. Soms echter liepen rnannen en
vrouwen in dezelfde race. Zie: LUlHOLT%, C: UnknoJJ'I1Mexico. A Record of Fne Years' Exploration
Among the Tribes of the Western Sierra Madre; in the Tierra Caliente of Tepic andJalisco; and Among tbe
Tarascos of Michoacan Vol. II (= Antiquities of the New World. Early Explorations in Archaeology
Vol. 15) (New York 1973 (1902]) 48-49.
16' Bennett en Zingg schrijven: 11 is a common sight to see a man kicking a ball as he goes along a trail.
BENNETI, W. C. & R. M. ZINGG: Tbe Tarabumara 337.
16R LUMHOLTZ,C; Unknown Mexico 281-294; BENNETI', W. C. & R. ]I.!. ZINGG: The Tarabumara
335-441; .\BOKO\', P.: Indian Rllnning 163-172; ZI;\JGG, R.: Behind tbe Mexican Mountains (Austin
2001) 81-85; FONT.\N.-\,B. L.: Tarahumara 97-109.
169 B,\LKF., B. & c. SNOW: Anthropological
and Physiological Observations on Tarahumara
Endurance Runners, in: American Journal ofPbysica] Anthropology 23/3 (1965) 293-301; GROOM,D.:
Cardiovascular observations on Tarahumara Indian runners - the modern Spartans, In: American
Heart Journal 81/3 (1971) 304-314; CERQL'EIR-\,M. T., M. M. FRY,W. E. CONNOR:The food and
nutrient intakes of the Tarahumara Indians of Mexico, in: Tbe American Journal of Clinical Nutntio»
32/4 (1979) 905-915; STR..\rrON, R., M. BL.\CKBCRN,D. A"JDRESS& A, ZEINER: Exercise stressinduced heart rate and blood pressure changes among male Tarahumara Indians and American
world class athletes, in; P[Ycbopb)'Jiology18/2 (1981) 165.
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Sport
Het bovenstaande
geeft
slechts
een schematische
beeld
van de
hardlooptradities
bij de inheemse volken in het zuidwesten van de Verenigde
Staten. De andere volken van Noord- en Zuid-Amerika zijn niet of nauwelijks
aan bod gekomen, en daarmee blijven tal van indiaanse looptradities in dit
verband onbelicht.
Oak binnen de traditionele samenlevingen veranderde de sportbeoefening
van karakter en verloor met de tijd haar rituele en religieuze karakter. Uit de
mond van Black Elk, een Sioux 170, werd in 1947/48 opgetekend dat er nag
maar weinigen van zijn volk begrepen waarom een bepaald spel heilig was: But
there are onlY a feu; if us today who still understand IVIy the game is sacred, or what the game
originallY was long ago, Ivhen it was not reallY a game, but one if our most important rites'?',
Sornmige van de culturen die in het voorgaande zijn behandeld zijn volledig
verdwenen en ondergegaan in de mod erne Amerikaanse samenleving. Sommige
worden zo goed en zo kwaad als het gaat in leven gehouden in reservaten, maar
oak dan zijn veranderingen onverrnijdelijktt",
De indiaanse hardlopers hebben zich niet onbetuigd gelaten in de ambiance
van de moderne sport. Dat was niet een overgang die gemakkelijk ging, want zij
hanteerden andere trainingstechnieken,
hadden een andere visie op winnen en
verliezen en op de spirituele aspecten van het lopen dan mod erne sporters.
Noch met het cornmerciele karakter van de professionele
sportbeoefening,
noch met de vrijblijvende attitude van de amateursporter
waren de indianen
vanuit hun traditie bekend. Het (kost)schoolsysteem
dat in de negentiende
eeuw, nadat een groat deel van de indianen was verdreven van hun eigen land
en in reservaten was ondergebracht,
door de Amerikaanse
overheid werd
opgezet!" am de kinder en van de inheemse volken een opleiding te geven en
De Sioux zijn bewoners van de Great Plains in her centrum van Noord Amerika
BRo\\\1',J. E.: The Sacred Pipe. Black Elk's .Aaount of the Elesen Rites of the Oglala Sioux (Oklahoma
1967 [1953]) 127.
1'2 Mischa Titiev publiceerde in 1972 een srudie over de Oiraibi Hopi, gebaseerd op 40 jaar
vcldonderzoek. Hij schrij ft met be trekking tot de Snake Dance ceremonie: Footraces are held on the
mornings preceding thepllblic performances of/be Flute and Snake-Antelope societies. Fomm!y, these racesstarted
from tbe plain as soon as shouting was heard from tbe mesa top. Spectators were expected to raise a cry at the
moment tbe sun appeared on the horizon. Races now begin later in the morning, and some runners go by !nIck to
tbe starting point. TITIE\', M.: The Hopi Indians of Old Oraibi. Cbange and Continuity (Ann Arbor 1972)
17. [... J Ereryone laments tbe degeneracy of the modem Hopi and contrasts it witb tbe vin'lity of former times.
[ ... J New Oraibi, even in 1934, held no races at all, and around 1950 Old Oraibi gave up running as it took
more and more to Wbite' adttrn: Idem, 252.
173 Vanaf de zesriende eeuw hebben de Spanjaarden en de Engelsen scholen opgericht voor de
kinderen van de indianen. Die scholen werden echrer geJeid door christelijke missionarissen en
her onderwijs was vooral gerichr op de bekering van de inclianen rot her christendom. Maar her
PO
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ze te integreren in de samenleving van de Europese Amerikanen,
heeft veel
bijgedragen aan de overgang van hardlopers en andere indiaanse sporters naar
de sportarena.
In de negentiende eeuw waren het vooral indianen uit het Noordwesten van
de Verenigde Staten en Canada die op internationaal
niveau deelnamen aan
hardloopwedstrijden
en daarin succesvol waren. Louis Bennett of Deeifoot174,
afkomstig uit het volk van de Seneca (behorend tot de Iriquois League), was een
van hen. Hij nam dee! aan wedstrijden in Amerika en Engeland tussen 1861 en
1863. Een andere beroemclheid was Tom Longboat van de Onondaga (ook
behorend tOt de Iriquois League) die aan het begin van de twintigste eeuw
deelnam aan verschillende wedstrijden en in 1907 de marathon van Boston
won. Hij ging naar de Olympische Spelen in 1908, maar had daar geen succes.
De Hopi Louis Tewanima nam dee! aan de Olympische Spelen van 1908 en
1912. Tijdens de laatste won hij twee zilveren medailles.
In Pennsylvanie werd op de Carlisle Indian School een speciaal programma
opgezet voor jonge indian en met talent voor hardlopen en andere sporten.
Vooral het football team van deze school was zeer succesvol. Ook Tewanima
werd daar opgeleid. Deze school heeft als onvoorzien bijeffect ook een rol
gespeeld in de toenemende cohesie tussen de verschillende indiaanse volken.
Vanaf 1920 waren de indiaanse hardlopers een vertrouwde
verschijning bij
langeafstandshardloopwedstrijden
in Amerika en op de Olympische
Spelen.
Tijdens de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdan deden twee Tarahumara
voor Mexico mee aan de marathon. Ze vielen niet in de prijzen omdat de 42
kilometer voor hen een 'veel te korte afstand' was.
Het was voor de indiaanse sporters niet gemakkelijk hun looptalenten
te
isoleren van de vertrouwde
context
en zodanig
te hervormen
dat ze
functioneerden
in de context van de competitieve
sportwereld,
waarin het
dragen van schoeisel verplicht was, een grote menigte wildvreemden toekeek en
de wedstrijden gelopen moesten worden op verharde circuits. De motivatie
werd ook niet gestimuleerd
door de omstandigheid
dat 'winnen'
het
belangrijkste was en 'regen' niet aan de orde. Een ander probleem voor hen was
dat ze vervreemd raakten van hun thuisfront en na een sportcarriere er vaak
niet in slaagden her traditione!e !even weer op te pakken, waardoor ze in hun
levensonderhoud
moesten
voorzien
met slecht betaalde
banen
in de
Amerikaanse maatschappij.
De sluiting van de Carlisle School in 1918 en de

was mer alleen de andere religie die de indianen afkeer van her schoolsysteem inboezcmde. In
1794 schreef her hoofd van de Iroquois aan Benjamin Franklin: [... J Seiera' of oJlr]Otmgpeople uere
forti/allY brought tip at the collegesof/be Northern provinces; th~)' were instruaed in all]ollr science;but Ivben tbey'
came back to us, tbey uere bad runners [ ...J neither fit for warriors [nor] hunters [... ]; they were totallYgoodfor
nothing. Gecireerd bij: O\'E:\DlNE,j. B.:.Ameriran Indian Sports Hentage 169.
1-. Op de kosrscholen kregen de indiaanse kinderen Engelse namen.
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verslechterende onderwijssituatie van de indianen">, gecombineerd met een
toenemende aversie van de indianen tegen de Amerikaanse samenleving!",
deed de indiaanse sporters na 1930 weer uit beeld verdwijnen. In de rweede
helft van de rwintigste eeuw lijkt de deelname
van indianen
aan
sportwedstrijden weer te groeien. Lang niet iedereen stelr er echter nog prijs op
g6dentificeerd te worden als Natiie .American.
Vanaf de jaren vijftig van de twintigste eeuw hebben de indiaanse volken in
de Verenigde Staten verschillende grate loopevenementen
georganiseerd,
toegesneden op de talenten van de indiaanse lopers en hun cultuur, en soms
verbonden met een actie voor indiaanse belangenbehartiging.
Een van deze
evenementen was in 1980, toen de opstand (in 1680) van de Pueblovolken
tegen de Spaanse overheersing - die gepaard ging met een brute christianisering
- werd herdacht. Deze opstand was in eerste instantie succesvol'?? en dat was
voor een belangrijk deel te danken aan het werk van de ceremonial runners. Zij
gingen tot drie keer toe langs aile ruim zeventig Pueblovolken, van Taos in het
huidige New Mexico tot Hopigebied in Arizona, am de opstand te coordineren.
De laatste keer moest de reis worden gemaakt onder grote druk omdat de
plannen waren uitgelekt en de opstand vervroegd moest worden. In 1980 werd
deze succesvoile opstand herdacht met een run langs aile nog bestaande
pueblo's, waaraan groepen hardlopers van de verschillende betrokken volken
deelnamen!".
In de Verenigde Staten heeft recent oak een omgekeerde beweging
plaatsgevonden. Sommige van de miljoenen vrijetijdshardlopers orienteren zich
op de waarden en de spiritualiteit van het indiaanse hardlopen. Niet aile
manifestaties van deze toe-eigening kunnen de kritiek van zorgvuldigheid en
goede smaak doorstaan'?",

co/leges,in Amerika de sprlngplank voor een sporrcarriere, warcn rot de jaren zestig
voor nict-blanken. Waar ze dar wel waren, was roelaring tor een college meesral
geen reele optie orndar de vooropleiding die de indiaanse kinderen in de reservaren kregen re
1-5

De rneeste

nier roegankelijk

slechr van kwaliteir was.
1-6 Een aversie die gepaard
gaat met interne druk op de jeugd am binnen her reservaar te blijven,
waardoor bij jongeren ernsrige loyaliteits- en idenrireitscrises
ontstaan.
1-- Ironisch
genoeg is nict deze opstand, maar het herstel van de Spaanse overheersing
door
Diego de Vargas de aanleiding rot her beroemde
festival van Santa Fe, dat al sinds 1792 wordr
gevierd.
1"8 N.\BOKO\·,
P.: indian RUl1l1ing passim.
Er zijn nag vele andere
iniriatieven
am de
hardlooprraditie

van de Indiaanse

volken

te doen

herleven,

A!1mica. Zie: http://www.peabody.harvard.edu/mcnh_running/roday.html

waaronder

het programma
en

Wings

of

http://world.std.com/-mkjg/Wings.html
n New age aanhangers
hebben zlch de cultuur van de indianen roegeeigend.
Santa Fe is her
Glastonbury
van
New
Mexico
geworden.
Zie voor
de onrwikkeling
van
indiaanse
sporrbeoefening
OXE~DI~E, J. B.: Amencan Il1dian Sports Hentage; N \BOKOY, P.: illdial1 RJlnl1ing

177-192.
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Antropologen
hebben kunnen waarnemen hoe de sportbeoefening
van de
inheemse
volken is getransformeerd
van religieus rirueel tot seculiere
sportbeoefening.
Oat dit proces plaatsvond onder invloed van een vreemde,
dominante culruur, maakt dat deze waarnemingen specifiek zijn en niet kunnen
worden geextrapoleerd naar een algemeen model voor de overgang van rirueel
naar sport. Het is jammer dat aan een andere (mogelijke) overgang kennelijk
door de onderzoekers geen aandacht is besteed: die van het rituele indiaanse
lopen naar de christelijke pelgrimage. Zoals boven vermeld zijn de rituele races
in het zuidwesten van Amerika versmolten geraakt met christelijke feestdagen.
Het zou interessant
zijn te weten of de loopactiviteiten
niet misschien
gedeeltelijk zijn overgegaan naar christelijke pelgrimages.
In de buurt van Santa Fe ligt EI Santuario de Chimqyo, ook wel het Lourdes
van Amerika genoemd vanwege de geneeskrachtige modder die het gehele jaar
door pelgrims trekt. De kerk is gebouwd in 1816 toen Chimayo een Spaanse
garnizoensplaats
was die het achterliggende gebied beschermde tegen invallen
van o. a. Navaho's en Apaches. Het heiligdom herbergde oorspronkelijk
een
filiaalcultus van EI Santuario de Nuestro Senor de Esquipulas in Guatamala, waar
een crucifix met een 'zwarte
Christus'
werd vereerd.
De bekendste
oorsprongslegende
van Chimayo past in het patroon van de 'herderlegende'lw
en spreekt over een crucifix die door een boer werd uitgegraven nadat hij een
vreemd licht op de plaats had gezien. Een priester vervoerde het kruisbeeld
naar de dichtstbijzijnde
kerk, maar het werd de volgende
dag weer
teruggevonden
op de plaats waar het was uitgegraven. Oat herhaalde zich
enkele malen, waarna men concludeerde
dar op de vindplaats een kapel
gebouwd diende te worden.
In de kerk is een ruimte met een aarden vloer, waarin een rond gat. Uit dit
gat scheppen de pelgrims de geneeskrachtige
modder die nooit op heet te
raken, hoewel de priesters de modder uit een nabijgelegen veld halen en het gat
iedere dag voor iedereen zichtbaar bijvullen, na de modder eerst gewijd te
hebben. Het motief van de geneeskrachtige
modder is ook afkomstig uit
Guatamala, waar het al bij de Maya's voorkwam. De plek van de kapel in
Chimayo was ook al een heilige plaats voor de oorspronkelijke
bewoners, de
Tewa, Nog steeds trekt het heiligdom veel Pueblo, Navaho en Hopi pelgrims.
Halverwege de negentiende eeuw is het centrum van de culrus verschoven naar
EI Santo Nino, een beeld van het 'Kindje Jezus van Praag', dat omgeven is met
plaatselijke legenden. In de Goede Week, wanneer de modder op het altaar
staat, komen tienduizenden te voer'!' naar Chimayo, vanuit de gehele orntrek

Zie: 111.2
In een internetberichr dar waarschijnlijk in 2003 is geplaarst wordt gewag gemaakr van 30.000
40.000 pelgrims op Goede Vrijdag. http://www.houstonculrure.org/cr/chimayo.html.
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tot ver in Mexico. Chimayo is daarmee een van de belangrijkste
christelijke
bedevaartsoorden
in Amerika.
Een nauwkeurige
bestudering
van de geschiedenis
van dit christelijke
heiligdom met Maya en Tewa invloeden, dat eens per jaar tienduizenden
pelgrims letterlijk op de been brengt, zou misschien aan het licht kunnen
brengen hoe het 'indiaanse lopen' is over gegaan in het 'christelijke lopen', het
pelgrimeren,
en hoe het prooces verloopt van de opname van een ritueel
element in een nieuw ritueell82.
Zoals gezegd is het indiaanse hardlopen hier behandeld als pars pro toto voor
andere hardlooptradities
bij premoderne volken. Dat wil niet zeggen dat aile
looptradities op hetzelfde neerkomen. In andere loopculturen hebben andere
ontwikkelingen
plaatsgevonden,
die hier niet kunnen worden behandeld. De
Afrikaanse hardlopers bijvoorbeeld, die er, beter dan de indiaanse lopers, in
slagen hun loopvermogens
te verzilveren in de westerse sportarena, kunnen
hier omwille van de ruimte niet aan bod komen.

Lopen in het boeddhisme
Loeng-gom-pa
10 de grote godsdiensten lijkt de belangstelling voor het (hard)lopen als een
rituele en religieuze activiteit niet langer aan de orde te zijn. Aileen in het
boeddhisme
zijn nog enkele sporen ervan te vinden. In twee boeddhistische
tradities in Tibet en Japan heeft het hardlopen een plaats die lijkt op de plaats
die het indiaanse lopen heeft.
In Tibet gaat het om de traditie van loeng-gom-pa. Loeng-gom is een Tibetaanse
verzamelnaam
voor een corpus aan fysieke en men tale oefeningen,
te
vergelijken met wat in India yoga wordt genoemd. Het beoogde effect is
spirituele verlichting. Voor de loeng-gom-pa is lop en een onderdeel van zijn
zoektocht naar verlichting. Slechts in tweede instantie fungeert de loeng-gom-pa
als boodschapper.
Door de geisoleerde ligging van Tibet en de schaarse en late contacten met
het westen is over deze looptraditie, anders dan die van de indian en, nauwelijks
(betrouwbare) westerse literatuur beschikbaar. De eerste westerse waarneming
die op schrift is gesteld, is waarschijnlijk die van de fameuze Alexandra DavidNeel183• Een loeng-gom-pa is een boeddhistische
monnik die in staat is met een
182 WRIGHT,).
B.: El Santuario de Chimayo: New Mexico's Lourdes, in: Focus on Geography 47/2
(2002) 9-13. SOLNIT, R.: Wander/ust 45-63.
183 Alexandra David-Nee! werd geboren in Parijs in 1868 en overleed in Digne in 1969. Ze
maakte lange reizen door hee! Azie en slaagde er als een van de weinigen in om Tibet binnen te
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buitengeJlJonesnelbeid aaniJenlijke afstanden af te leggenJ zonder voedsel tot iJch te nemen of
euen te rusten, aldus David-Neel'e'. Toen zij voor het eerst een loeng-gom-

ze!fs maar
pa

zag, had ze er kennelijk al herhaaldelijk over gehoord, en ze kende de
kloosters waarin ze werden opgeleid. Zij hoorde in de Tibetaanse kloosters die
ze bezocht dat men slechts loeng-gom-pa kon worden na een jarenlange training
in ademhalingsoefeningen
en meditatie. Ze schrijft:
Alvorens iemand met de eigenlijke oefening begint, moet hij, evenals trouwens in
aile andere gevailen, eerst de daarvoor in aanmerking komende inwijding ontvangen.
Daama moet hij zich jarenlang onder leiding van een ervaren leraar oefenen in
talrijke varietcircn van ademhalingsgymnastiek.
Pas als de leerling daarin voldoende
vorderingen blijkt te hebben gemaakt, wordt hem toegestaan de eigenlijke 'marseri'
te gaan ondernemen.
Bij die gelegenheid maakt hi] een nieuwe inwijding door, en
leerr zijn goeroe hem een mysticke formule [... J die gedurende
het lopen her
ademhalingsry-thme,
en daarmee tevens de passen, in overeenstemming
brengt met
dat van de lertergrepen der formule. De loper mag niet spreken, aan niets anders
denken en niet naar links of rechts kijken. Hij moer zijn ogen voortdurend op een
enkel, ver verwijderd voorwerp gericht houden, en mag zijn aandacht geen ogenblik
naar iets anders, onverschillig wat, laten afdwalen. [... J Grote, verla ten ruimten en
vlak terrein worden als de beste plaatsen, de schemering als het beste tijdstip van
uirvoering beschouwd. Zelfs als men overdag eeri grate afstand heeft afgelegd en
dus verrnoeid is, wordt tegen zonsondergang
vaak heel gemakkelijk de trancetoestand verkregen. [... J Het midden van de dag, het begin van de namiddag, nauwe
en bochtige dalen, bebosre streken, heuvelachtig
terre in, worden als evenzoveJe
ongunstige
factoren beschouwd,
en aileen /omg-gom-pa's van de ailereerste rang
worden in staat geacht deze tegenwerkende
invloeden te overwinnen.[ ... J Iedere
maannacht wordt gunstig geacht voor het trainen van beginnelingen, maar meer in
her bijzonder nachten met een held ere sterrenhemel. De Jeraren geven vaak de raad,
de ogen op een enkele ster gericht te hOllden, een methode die verwantschap
vertoont met bepaalde hypnoze-methoden
185,

komcn. Ze bcreikte Lhasa in 192.J..In 1925 moest ze halso\'erkop Tibet \'crlatcn en keerde via
lnclia naar Frankrijk terug, na een \'crblijf ,'an "cerrien jaar in Azic. In 1937 begon zc op 69-jarige
leeftijd aan ccn langdurig ,'erblijf in China en India, waarvan ze in 1946 terugkeerde. Vlak na haar
hondcrdste ,erjaardag verlengde ze haar paspoon omdat ze nog reisplannen had. Ze schreef
talloze boeken en artikden over hct bocddhisme. In 1929 yerscheen A-l)'Jtiqlles e/ ,\Iagiciens dll
Thibet, waarin een verslag van baar ontmoetingen met 10eng-golll-pa'J.
Zie: http://\\,\'W.alexandra-david-nccl.org/anglais/
acca.htm
I~-l D.\ \'ID-NI~I'.I., A.: },[ystiek m ,\lagie in Thibe/ (Amsterdam 1941) 2.J.7.
IHS idem 263-265; Alfonze Ortiz (1939-1997), cen antropoloog die doceerde aan Princeton en aan
de University of New i\lcxico en "an geboorte ecn San Juan Pueblo, schrijft over zijn eerstc
looponderricht als jongetje ,'an zc\'cn: The old mall, J/JboJ/Jasblind and a wi.re elder a!llong II!)' people,
called me to bim {lfId .raid, ')-Ollftgone, tlS,YOII rtlfJ, look 10 Ibe mOlm/aiJl top', and be poinled olll Ihe Tewa sacred
1lJ0tllJtclllJoftbe weJ/ 1 ... 1 'Keep),ourgaze jixed 011tbal mOlm/aill,' Ibe old /IIan said, 'and)loll u,;i/jiJeI tbe miles
!lie/I bmealb Yot/r/eel. Do Ibis, a/Jd in lilJle),oll }Jiillfiel as ij)'Ol/ taU leap ol'er bmbcs, treeJ, and 81'm Ibe Til'cr'.
~ \IlOKo\', P.: indian R;lJIniltg 56.
38.J.
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Van de verhalen over de vermogens tot levitatie van de loeng-gol7l-pa's rnoet
David Nee! niet vee! hebben. Ze doet het af als onwaarschijnlijk en aanstellerij.
Iaar:
Afgezien van datgene war ons overdreven toeschijnt, volgr toch in elk ge\'al uit mijn
eigen zeer beperkte ervaring in dit opzicht, alsmede uit wat ik dienaangaande
van
volkomen geloofwaardige
lama's heb vernomen,
dar men tenslotte een toestand
bereikt waarin men zijn lichaamsgewicht
nier meer voelt. r... J en zo kan men
urenlang met een ongewone snelheid blijven 'lopen', waarbij men de aangename,
lichte roes ondergaat die snelrijdende automobilisten
welbekend iS186•

Een loeng-gom-pa was kennelijk in de context van de Tibetaanse culruur een
vee! minder alledaagse verschijning dan een indiaanse runner in die van
autochtoon
Amerika. David-Nee! zou graag wat meer onderzoek hebben
gedaan, maar voorzichtigheid weerhie!d haar. Ze was illegaal op Tibetaanse
grond, en zich mengen in een aangelegenheid die nog angstvalliger nerd bewaakt
dan het thibetaanse grondgebierft87, zou te gevaarlijk zijn.
Er is te weinig (betrouwbare) literatuur'f beschikbaar om de traditie van de
loeng-gom-pa op zijn merites te kunnen beoorde!en. Oat ontbreken van (westerse)
Iiteraruur heeft waarschijnlijk een aantal oorzaken: de politieke en natuurlijke
ontoegankelijkheid van Tibet en de restricties op religieus gebied door de
Chinese bezetter van het land. Observerend
onderzoek, de aangewezen
methode om iets over ritueel gedrag te weten te komen, is moeilijk te
verwezenlijkerr'w, De tweede oorzaak is waarschijnlijk gelegen in een westerse
bias naar theoretische reflectie'P'', Een derde oorzaak kan ge!egen zijn in het feit
dat de loeng-gom-pa is omgeven door een mythologie van vliegende lama's'?'.
0.'- \'TD-NEEL, A.: Mystiek en Afagie in Tbibe1266.
idem 251
188 Beschrijvingen van loeng-gom-pa die aanzienlijk minder vertouwen wekken dan die van DavidNeel zijn te vinden bij: GOVIND.I, A. (pseudoniem van E. L HOFFlILINN):The I/{/cry of the Wbite
Clouds. A Buddbist Pilgrim in Tibet (London 1966); 1\1 ICDON,ILD-B.IYNE, ~L: Beyond tbe Himoicrycis
(New York 1973).
IH9 Hoewel Tiber op dit moment
natuurlijk wel een bloeiende toeristcnindustrie kent. Op het
internet is een foro van een loeng-gom-pa te zien. De echtheid daarvan is natuurlijk niet te
controleren. Zie: hrrp:/ /w\V\V.dropbears.com/p/phorography/himala),as/Lama%20lung-gompa %20chig%20da. hrm
190 Her boeddhisme
wordt bestudeerd als een religie en dus als een systeem van ideeen. De
lireraruur over het Tibetaans boeddhisme staat in de bibliotheek van de RU bij
Theologie/Godsdiensrwetenschappen,
terwijl de (schaars aanwezige) literatuur over indiaanse
religie bij de afdeling Antropologie van de bibliotheek van Sociale Wetenschappen staat.
I'JI Tn dir verb and is een uitspraak van Werner Herzog illustratief Hij liep in december 1974 in
eenenrwintig dagen van Miinchen naar Parijs om de ernstig ziekc Lotte Eisner tc bezoeken. Her
is een tocht vol ontberingen, maar eenmaal op zijn besremming aangekomen zegr Herzog: For one
1 6
1 7
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David- eel nam die mythologie
kennelijk voor latere onderzoekers
het fenomeen /oeng-gom-pal92.

G LOSGEMAAKT

met een ilinke korrel zout, maar het is
een reden geweest zich niet in te laten met

Kaihogyo
Een boeddhistische
traditie die verwant lijkt aan die van de /oeng-gom-pa,
maar waarover wei wat meer bekend is, is die van de 'marathonmonniken'
van
de berg Hiei in Japan, in de buurt van Kyotol'". Deze monniken behoren tot
het Tendai boeddhisme,
dat ontstond
op initiatief van monniken die in de
achtste eeuw het (in hun ogen gecorrumpeerde)
stedelijke Japanse boeddhisme
wilden verla ten en zich terugtrokken
op Hiei, een uitgestrekt berggebied met
vijf pieken. Zij zochten aansluiting bij een Chinese vorm van boeddhisme en
hun activiteiten resulteerden in de stichting van verscheidene kloosters op de
berg. De aartsvader
van Tendai, Saicho, beschouwde
aile vormen
van
religiositeit als manifestaties van een en hetzelfde principe. Omdat alle huidige
vormen van boeddhisme in Japan op een of andere manier zijn beinvloed door
Tendai, geldt de berg Hiei als het brandpunt van het Japans boeddhisme. Hiei
biedt de religieuze zoeker - leek of priester /rnonnikt'" - ook vandaag de dag
vele vormen van religieuze oefening:
srudie, ritueel, meditatie, ascetisme,
mystiek en devotie. Dit alles in een ambiance van statige kloosterarchitectuur
en
indrukwekkende natuur.
De ultieme Tendai training is een twaalf jaar durende retraite. Deze twaalf
jaar kunnen op drie verschillende manieren worden ingevuld. Een van deze
manieren is de kaihr5gyr5, de 'pelgrimage op de berg', die maximaal zeven van de
twaalf jaren in beslag neemt.
Her is bekend dat de kaihr5gyr5 al vroeg door de monniken op Hiei is
overgenomen
van een Chinese traditie waarin monniken jarenlang onderweg
waren in een grote ronde van het ene heiligdom naar het andere. In de
middeleeuwen werden door zowel !eken als priesters dergelijke 'pelgrimages'

splendid jleeting momen! sOlllelbing llIellou}jloll/ed tbrougb II!)' deadlY 'ired botfy. I said 10 ber, open tbe windoll),
fro»: these lasl days onward I canfly. Geciteerd bij: SOI.NIT,R.: [Vander/ust 62.
192 Zie: C.'\MPBF.LJ.,
J.: Traveler in Space. Gender, Identity and Tibetan BuddbistJ1 (London etc. 2002
[1996]) 13.
193 De informatie over de marathonmonniken
van Hiei is afkornstig van: STEVENS,J.: Tbe
Marathon Monk.r of Mount Hiei (Boston 1988). John Stevens is hoogleraar Buddbist Studies aan de
Tohoku Fukushi Universireir re Scndai Oapan) en hceft kennelijk zelf ervaring als
mara thonm on nik,
hoewel
hij In zijn
boek
niet
over
zichzelf
schrijfr.
Zie:
http://www.runningmovies.com/monrh.hrm.Eris
in Japan vee I gepubliceerd
over de
rnarathonmonniken, maar Engelse vertalingen lijken niet beschikbaar. Tn het boek van Stevens
staan talrijke foro's van de marathonmonniken.
194 De priesters mogen rrouwen.
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langs de verschillende heiligdommen
op Hiei gemaakt. Toen al was er sprake
van pelgrimages die meer dan honderd dagen duurden. In de periode voor de
verwoesting van de kloosters op Hiei door de Japanse overheid in 1571 werd de
pelgrimage geformaliseerd. Toen duurden sommigen pelgrimages al 700 dagen.
Na de verwoesting waren de monniken die zich aan kaihogyo wijdden de eersten
die zich weer op de berg vestigden. In de hoogtijdagen
waren er drie
verschillende kaihogyo routes. Op dit moment zijn dat er twee.
In principe moeten aile priesters en nonnen tijdens hun opleiding tenminste
een dag kaiht5gyo doen. Wie ambities heeft om een leidinggevende positie te
verwerven doet de kaihogyo van honderd dagen195. De gyt5ja (pelgrim) draagt de
voorgeschreven
kleding die bestaat uit een wit katoenen gewaad. Daarbij hoort
een speciale hoed, die naar voren en naar achteren ver uitsteekt, en een
regencape, beide van stro. In de rechterhand draagt de pelgrim her gebedssnoer.
Bovendien
heeft
hij een door
hemzelf
met de hand
gekopieerde
routebeschrijving
bij zich, waarop
ook de tailoze plaatsen
staan waar
voorgeschreven
gebeden en mantra's gezegd moeten worden. Aan de blote
voeten mogen alleen sandalen van stro worden gedragen. In het donker wordt
een papieren lantaarn meegedragen. Tegen de sneeuw en de regen waarmee de
gyoja heeft te kampen - de 100-dagen pelgrimage begint in het vroege voorjaar -,
biedt deze uitrusting nauwelijks bescherming.
De gyoja vertrekt rond een uur 's nachts, na eerst een gebedsdienst van een
uur te hebben bijgewoond, voor een tocht van dertig tot veertig kilornerer'w
over de berg. Onderweg stopt hij bij aile voorgeschreven
staties om gebeden te
zeggen en offerandes te brengen. Op de route van dertig kilometer is dat
tweehonderdvijfenvijftig
keer. Deze staties zijn niet aileen gewijd aan
boeddhistische
heiligen, maar ook aan vedische, taoistische en shinto godheden
en heiligen. Het betreft boeddhabeelden,
heilige bergtoppen, stenen, bomen,
bamboebosjes,
watervailen,
vijvers en brannen.
Slechts een keer is het
geoorloofd te gaan zitten: op een stenen bank onder een heilige ceder waar een
gebed voor de keizerlijke familie van Japan gezegd dient te worden. Afhankelijk
van het weer duurt de tocht zes tot acht uur, maar in de eerste we ken meestal
veel langer omdat men de weg en de locaties van de staties nog niet uit het
hoofd kent en gemakkelijk verdwaalt in het donker. De rest van de dag is
gevuld met liturgische verplichtingen
en (vegetarische) maaltijden, en in de
avond een paar uur slaap. Deze routine wordt zander onderbreking gedurende
100 achtereenvolgende
dagen uitgevoerd.
Tussen
de vijfenzestigste
en
vijfenzeventigste
dag wordt een extra loop van 54 kilometer door Kyoto

Theoretisch ook voor vrouwen toegankelijk, in de praktijk niet of nauwelijks.
Afhankelijk van welke van de [wee routes hij gebruikt. De hele kaihog;yo wordt op dezelfde
route volbrachr,
195

196
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ingeschakeld, wat betekent dat er meer dan dertig uur (inclusief de stops bij de
staties) wordt gelopen.
Wanneer de pelgrimage van honderd dagen succesvol is volbracht kan de
gyija een verzoek indienen om een echte marathonmonnik te mogen worden.
Hij moet daarvoor beginnen aan de retraite van twaalf jaar, waarvan een
pelgrimage van 1000 dagen (verdeeld over maximaal zeven jaar) deel uitmaakt.
In de eerste drie jaar van de 1000-dagen pelgrimage, de sennichi kaihOgyo, wordt
ieder jaar weer 100 dagen achtereen gepelgrimeerd. Deze drie jaar worden
beschouwd als de trainingsperiode. In het vierde en vijfde jaar begint de grote
uitdaging en moet er 200 dagen achtereen worden gelopen. Dan echter mogen
er sokken worden gedragen in de strosandalen. Vanaf de vijfhonderdste dag
mag een houten staf worden meegenomen. Op de zevenhonderdste dag gaat
een periode van negen dagen in, waarin met mag worden gegeten, gedronken of
geslapen, doiri genaamd. Wie deze eerste periode van the seven hundred days 0/
moving and the nine days 0/ stillness is doorgekomen, gaat de volgende fase in.
In het zesde jaar wordt weer honderd dagen gelopen, maar nu 60 kilometer
per dag, gedeeltelijk over een zeer steil parcours, en met 260 staties. Dat
betekent dar er veertien tot vijftien uur per dag gelopen wordt. In het zevende
en laatste jaar worden twee pelgrimages van 100 dagen gemaakt. De eerste
pelgrimage bestaat cit honderd achtereenvolgende
dagen waarop dagelijks 84
kilometer wordt gelopen, omau/ari (grote marathon) geheten. Deze route voert
door de buitenwijken van Kyoto en naast zijn stops bij de meer dan
driehonderd staties, wordt de marathonmonnik
ook voortdurend aangehouden
om mensen zijn zegen te geven door ze met zijn gebedssnoer aan te raken. Een
voordeel van deze route is dat de marathonmonnik
de hulp krijgt van 'duwers',
mensen die achter hem lopen en hem met een gewatteerd plankje op een srok
voortduwen. Een geoefende 'duwer' kan voor de loper een grote hulp zijn. Ook
anderen zetten zich in om het voor de monnik zo gemakkelijk mogelijk te
maken. Er bestaat een speciale broederschap van deze helpers, waarvan het
lidmaatschap erfelijk is. De tweede serie van honderd dagen op het reguliere
circuit van 30 tot 40 kilometer vormt de afslciting van de duizend dagen. Dan
heeft de monnik de titel Daigyomal1 Ajari (SaintlY Master 0/ the Highest Practice)
verdiend.
De lOOO-dagen pelgrimage is niet zonder gevaar. De steile bergpaden zijn
vaak glad door regen en sneeuw, en in het donker bijzonder gevaarlijk.
Sommige pelgrims stierven van uitputting. En tenslotte kan men er niet
vrijblijvend aan beginnen: men verplicht zich om zelfmoord te plegen wanneer
de 1000-dagen pelgrimage is begonnen en niet volbracht kan worden. In de
twintigste eeuw zijn er echter geen sterfgevallen geweest, noch door ongevallen,
noch door zelfmoord. Sommigen konden na de duizendste dag met meer
stoppen en begonnen aan een tweede of zelfs een derde 1000-dagen
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pelgrimage. De meeste rnarathonmonniken
blijven hardlopen,
maar rninder
intensief dan tijdens de 1000-dagen pelgrimage.
De eerste betrouwbare
data over de marathonrnonniken
stammen uit de
jaren vijftig van de negentiende eeuw. Twee van de meest recente volbrengers
van de 1000-dagen marathon,
Utsumi Shunsho en Sakai Yusai zijn de
supersterren
van het Japanse boeddhisme
geworden,
aldus John Stevens.
Utsumi Shunsho werd geboren in 1943 en volbracht in 1966 zijn eerste
pelgrimage van honderd dagen. Hij kreeg echter geen toesternming meteen aan
de 1000-dagen pelgrimage te beginnen. In 1974 kreeg hij wel toestemrning en in
1981 werd hij Daigyoman Ajmi. Utsumi Shunsho is tijdens zijn 1000-dagen
pelgrimage veelvuldig geflimd en gefotografeerd.
Sakai Yiisai trad in 1965 op negenendertigjarige
leeftijd, na een bewogen
leven, in, in een van de kloosters op de berg Hiei. In 1972 volbracht hij zijn
eerste 100-dagen pelgrimage. In 1975 begon hij aan de 1000-dagen pelgrimage
op bijna vijftigjarige leeftijd. Hij voltooide zijn duizendste dag al in 1980 en
begon vrijwel meteen aan een tweede terrnijn van 1000 dagen. Op zijn
tweeduizendste dag in 1986 waren in heel Japan televisiebeelden te zien van de
eenenzestigjarige monnik die over de bergpaden rende.
In 1992 heeft de filmer Chrostopher].
Hayden een documentaire gemaakt
over de laatste fase van de 1000-dagen marathon van Tanno Kakudo. Deze
film draagt dezelfde titel als het boek van Stevens en is in 2000 uitgezonden op
de Nederlandse televisie'?", Op 19 september 2003 was er op het internet een
bericht te lezen dat de monnik Genshin Fujinami de 1000-dagen pelgrimage
had voltooid. In dat bericht wordt verrneld dat ook in 1994 een monnik de
1000-dagen pelgrimage voltooidet'".

Kin-hin
Tenslotte nog een derde variant van lopen in een boeddhistische
kin-hin.
Kin-bin is een
onderdeel
van
de meditatiepraktijk

context:
in het

1<)7 Zie o.a.: http://www.der.org/films/marathon-monks.hrml
en
http://www.millenmum-tv.com/Monks.htm"
19H http://wv.;w.usaroday.com/news/world/2003-09-19-marathon-monk_x.htm
Het is mij met
bekend of er in de periode nadat Stevens zijn boek afsloot nog meer dan de drie genoemde 1000dagen pelgrimages zijn voltooid De animo voor de 100-dagen pelgrimage lijkt nog steeds groot.
John Stevens schrijft: Il7hile the !JIqjoritJ' of trainees at Gyo-in are sons or dallgbters of Tendai Temples [dar
wil zeggen: op de berg geboren zijnJ boping to qllalify jor tbe priesthood during tbe sixty.day term, a
sllrprising number of candidates are drawn from tbe general public - collegedrop-outs searcbingjor liJe's meaning,
retired military men, tT!lJ1orsefolex-businessmen, rejoroled drunles, a handfitl of women, and occasionallY a
foreigner (one of whom has denounced tbe training 01 Gyo-in as the' worst experience of my life'). STE\'ENS,].:
The ,Haratbon Monks 53.
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zenboeddhismet'",
toe:

De Nederlandse

Zen Stichting

LOSGE~'lAAKT

licht deze praktijk als volgt

Zazen is de oorspronkelijke beoefening van zen. In zazen zit men op een zafu (rond,
stevig kussen), de benen gekruist, killeen op de grond, de rug recht en de kin
ingetrokken.
Het evenwicht en de stabiliteit van het lichaam worden op een
natuurlijke manier door een rustige, cLepe ademhaling begeleid. De juiste houding
maakt deze ademhaling mogelijk. Zonder zich te hechren aan gedachten en zorgen
concentreert
men zich op het lichaarn en de ademhaling en is volledig aanwezig in
het moment. De geest is vrij en zoekt niet naar iets bijzonders. Zen is geen theorie,
noch het aanleren van een methode. Het is niets anders dan het terugkeren van
lichaam en geest tot hun natuurlijke toestand.
Na een periode van 'Iflzen (zit rneditatie) beoefenen
wij kinhin (loop meditatie).
Bewustzijn, hoofd, schouders,
rug, ogen en ademhaling
zijn gelijk aan de zit
meditatie. De houding vao de handen wijkt echter af: de linkerhand wordt tot een
vuist gemaakt, waarbij de duim wordt ingesloten
en in het kuiltje onder het
borstbeen geplaatst (plexus solaris). De rechterhand wordt op de linkerhand geplaatst,
waarbij
de
onderarmen
parallel
aan
de
grond
blijven.
Langzaam en in een voortgaande
beweging loopt men met kleine stapjes, Bij iedere
uitademing zetten we een stap en verplaatsen het gewicht op het voorste been,
waarbij de heup licht kantelt2OO.

Kin-bin wordt zowel binnenshuis

als buiten gepraktiseerd. Het wordt met
beschouwd
als onderbreking
van de zitmeditatie
zazen, maar als een
voortzetting
ervan. In de meeste zenkloosters
lopen de deelnemers aan de
meditatie enkele ronden door de meditatieruimte. Soms wordt de Ioopbeweging
daarbij zoveel als mogelijk vertraagd: de langzame kin-hin. Er is echter ook een
sneilere variant van em-bin, en zelfs een Iooppas-kin-hin.
Deze drie vormen
kunnen zowel binnen- als buitenshuis worden beoefend. Een vierde vorm, de
wandeling-kin-hin wordt aileen buitenshuis beoefend. Steeds dient de juiste
houding en synchronisatie van passen en ademhaling gehandhaafd
te blijven.
Kin-bin wordt beschouwd als een brug waarover de geesteshouding
van de
meditatie naar het dagelijks !even kan worden overgebracht-?'.

Hard/open in de antieke cultuTen

Meer in het bijzonder: de Sore-school binnen her zenboeddhisrne.
http://W\l;"W.zenazi.dds.nl/home/home.html
201 Zie voor kin-hin en andere vormen van Ioopmediratie
in hindoeisme, taoisme en boeddhisme:
HOMBERGEN,
R.: Loopmeditaties.
199
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In de geschiedenis van Europa en het Midden-Oosten
zijn slechts enkele
sporen van de spirituele en religieuze betekenis van het lopen terug te vinden,
De Egyptenaren
lijken nag zoiets als een cerernoniele
loop te hebben
gekend. Een van de belangrijkste rituelen, waarvan de oars prong in predynastieke tijden ligr, is gedocumenteerd
tot het einde van de faraodynastieen:
het 'Rirueel van de Vernieuwing'202. Er is een groat corpus aan verwijzingen
naar dit festival in woord en beeld bewaard gebleven203. Het festival werd
gevierd ter gelegenheid van het dertigjarig regeringsjubileum
van de koning, en
daarna iedere drie jaar. De riruele run door de koning wordt door de meeste
onderzoekers beschouwd als het hart van het ritueel. Het rirueel bestaat uit tien
onderdelen, waarvan de bebsed-Ioop het zesde was. Tijdens het rirueel was de
koning gekleed in een speciaal gewaad, behalve tijdens de loop, waarbij hij
aileen een lendendoek droeg204.
De run van Egyptische koning had waarschijn1ijk een drievoudige betekenis:
(1) Na dertig jaar moest de ouder wordende koning zijn fysieke krachten tonen,
want een zwakke koning zou de kosmos in gevaar brengen205. (2) Tegelijkertijd
zou de run de krachten van de koning vernieuwen.
(3) Deze run was een
herhaling van de run aan het begin van zijn koningschap, waarmee hij de macht
aan zich trok door zijn domein symbolisch te omcirkelen. De teksten bij de
afbeeldingen van rennende farao's spreken over de farao die over de aarde rent,

zonder daarb!J tegengebouden te norden, tot aan baar vier hoeeen, zover als de zonnestralen
reiken. Hij gaat de aarde rond, en trekt over de oceaan en de vier ziJden des bemels206.
In het complex van de pirarnide van Djoser in Saqqara, dat ongeveer 2600 v.
Chr. werd gebouwd en het oudste nag bestaande piramidecomplex
van Egypte
is, is een parcours voor ceremoniele hardloopwedstrijden
blootgelegd. Dit is
niet een parcours dat werd gebruikt tijdens het echte festival, maar een parcours
waarop de dade koning zijn runs in het hiernamaals kan volbrengen. Op reliefs
in de tombe is Djoser afgebeeld terwijl hij rent. De koning rende in deze riruele
runs aileen: de aanwezigheid
van een mededinger
zou zijn koninklijke
Her riruecl is in de literatuur bekend onder verschillende namen: Festival of Sed, Festival of
R1'1lewal,Ritllal of RRtlewal. Zie: DECKER, W.: Sports and Games of Ancient Egypt
ew Haven etc.
1992 [1987]) 24.
203 Meer dan driehonderd
afbeeldingen zijn bekend. Zie: DECKER, \V: Sport in der gn'echischen
Antiee. VOIll minoiscben Weltkampf bi.r '{fl den Olytllpiscben .spielen (Munchen 1995) 66; KEES, H.: Der
OpJertanz des Agyptiscben KO/ligS (Leipzig 1912) 135-142. Deze atbeeldingen kunnen echter niet
worden beschouwd als evenzovcel verwijzingen naar een in werkelijkheid gevierd feesr. Zie:
HOR0JL'NG,E. & E. ST.\EHELlN: Studien '{fIlJl Sedfest (= Aegyptiaca Helvetica 1) (1974).
204 Zie voor een beschrijving van her rirueel: D,\~[, K V.\N: Het sed-fees! (Amsterdam 1982).
2115 Zie ook: 1.2
2116 DECKER, \Xi.: Die physlscbe Leistllng Pharaos. UnterslIcbllngen '(fl Heldentllm, Jagd und
Leibesiibungen der agyptiscben Ko"nigecr;:iiln 1971) 60-66; STRJCKER, B. H.: De oorsprong van bet RomeitlSe
drclis (= Mededelingen der Koninklijke
ederlandse Akaderrue van Wetenschappcn, afd.
Lettet:kunde, Nieuwe Reeks, deel 33, no. 6) (Amsterdam etc. 1970) 11-12.
2(12
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waardigheid aantasten. Daarnaast zijn er ook afbeeldingen van niet-koninklijke
renners,
die kennelijk
wel met
meerderen
tegelijk liepen.
Sommige
onderzoekers interpreteren deze races als een hardloopwedstrijd
tussen prinsen,
met als inzet de opvolging van de koning207.
Wolfgang Decker ziet een verb and tussen de hardloopen andere
sportactiviteiten
van de Egyptische koningen en de invallen van de Hyksos in
de zeventiende en zestiende eeuw v. Chr., die een einde maakten aan een lange
periode van relatieve stabiliteit. In deze periode moesten de koningen zich
(weer) bewijzen als echte krijgsheren en dienden ze fysiek in topconditie te zijn.
De grote nadruk op de sportieve prestaries van de koningen
tijdens de
achttiende dynastie (ca. 1550-ca. 1330 v. Chr.) is volgens Decker het gevolg van
deze periode van oorlog208. En hoewel de koning geen mededingers kende bij
zijn sportactiviteiten,
werden zijn presta ties wei degelijk geregistreerd,
zodat
kon worden bijgehouden of hij zichzelf nog verbeterde of zijn voorgangers
overtrof. Decker ziet hierin een aanwijzing dat het onderscheid tussen 'ritueel'
en 'prestatie'
als kenmerk van respectievelijk
prehistorische
en antieke
sportbeoefening
enerzijds,
en moderoe
sportbeoefening
anderzijds,
niet
adequaat iS209.
Hermann Kees beschouwt het hardlopen van de farao als een teken van
dienstbaarheid aan de godheid. Dienaren verplaatsten zich in het Egypte van de
farao's als teken van dienstbaarheid
aan hun heer in looppas. Ook escortes en
comites ter verwelkoming van een hooggeplaatste
bezoeker dienden zich in
looppas te verplaatsen.
Dit hardlopen
is de Egyptische
versie van de
vreugdedans, aldus Kees. Uitbundigheid
paste niet in de Egyptische cultuur,
dus her dansen werd beperkt tot een ontspannen
looppas. Kees voert als
argument voor zijn idee enkele afbeeldingen aan waarop ook andere Afrikaanse
volken zijn afgebeeld.
Waar deze volken voluit dansen,
beperken
de
Egyptenaren zich tot een 'waardige' looppas. Volgens Kees is de de loop van de
farao dus eerder een dans dan een sportieve presta tie:
Man korinte also wohl vom Lauf als vorn einfachsten und doch strengsten Tanz
reden. [... J Der Lauftanz ist niernals selbstandig geworden, er bleibt auf den
Opfertanz im Kultus beschrankt, dem Heraneilen als diensteifriger Untertan zum
Herrn mit einer Gabe, ausgedriickt in der gemessenen Weise des Kulturagypters-!".

W.: Sports and Games of Ancient Eg)'j!! 24-34.
idem 19·24, 55
209 idem 55·59
2U- DECKER,
208

210

KF.ES, H.: Der Opfer/anz des Ag)'/JliJt"hen Kijl1igs116.
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Stricker interpreteert de run van de koning aan de hand van de symbolen die
afbeeldingen van de rennende farao's omgeven als de ren van de Zonnegod fangs de

hemef2ll.
Overigens kende oak Egypte de rennende koeriers en moesten oak daar de
soldaten goede harcllopers zijn. Een stele opgericht tijdens de vijfentwintigste
dynastie in de zevende eeuw v. Chr. (in Engelse transscriptie):

[ ... J His Majesty commanded that [a stela] be erected [at] the back of the western
desert to the west of the palace and that its title be 'Running Practice of the Army
of the Son of the Sun Taharga, may he live forever'. His Majesty commanded
that
his army, raised up on his behalf, daily run [in] its five [sections]. [... J The king
himself was in his chariot to inspire the running of his army. He ran with them at
the back of the desert of Memphis in the hour 'She Has Given Satisfaction'. They
reached Fayum in the hour 'Sunrise'. They returned ro the palace in the hour 'She
Defends Her Master'. He distinguished the first among them to arrive and arranged
for him to eat and drink with his bodyguard. [... J For His Majesty loved the work
of battle, for which they were selected-F.
In een Grieks geschrift uit de eerste eeuw wordt bericht van een farao die in
zijn jeugd door zijn vader werd verplicht voor het ontbijt ca. dertig kilometer te
rennen-P,
In de Soemerische
beschaving wordt een soortgelijk fenomeen als de
rennende farao aangetroffen. Religieuze rituelen gingen oak hier gepaard met
sportrnanifestaties.
Enkele teksten op kleitabletten getuigen van het rituele en
sacrale belang van harcllopen.
Het belangrijkste document in dit verband is een hymne die een run van
koning
Sulgi beschrijft.
Deze koning
rende
aan het begin van de
eenentwintigste eeuw voor Christus (waarschijnlijk in 2088) van Nippur naar Ur
en weer terug binnen vierentwintig uur, am in beide steden een festival bij te
kunnen wonen. In totaal moet dat een afstand van zo'n 300 kilometer zijn
geweest. Oak wanneer deze hymne een al te rooskleurig perspectief op de
koninklijke prestatie biedt, dan nag blijkt emit dat lopen een meer dan utilitaire
betekenis had. Het Soemerische
koningschap
had, evenals het Egyptische,
goddelijke kwaliteiten en valt binnen het patroon van de god-koning
die
verantwoordelijk
is voor de vruchtbaarheid
van akker, dier en mens-r-. In de

STRICKER, B. H.: De oorsprongvan bet Romeinse circus 12.
Zie: DECKER, W.: Sports and Games of Ancient Egypt 62-63.
213 idem 66. Decker acht dit ongeloofwaardig, maar in het licht van de indiaanse tradities lijkt het
dat niet.
214 KLEIN,].: Three Sulgi Hymns. Sumenan Royal Hymns Glorifying King Sulgi oj Ur (Ramat-Gan 1981)
29-36; KR.\J\LER, S. .: The Samd Mamage Rite. Aspects of Faith, Myth, and Ritual in Ancient Sumer
(London 1969); zie oak: 1.2
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eerste negentien verzen 'stelt de koning zich voor' door al zijn kwaliteiten op te
noemen. In de verzen 16-18 noemt hij zichzelf achtereenvolgens
een muilezel
geschikt voor de weg, een paard dar zwaait met zijn staart en een hengst die
staat te trappelen am te rennen. In de verzen 39-45 beschrijft hij zijn tocht van
Nippur naar Ur, die hij aflegde alsof her maar een mijl was, met de kracht van
een leeuw, en zwaaiend met zijn armen als een duif die vlucht voor een slang.
In Ur brengt hij offers en viert feest, am vervolgens als een havik en een valk
op te rijzen (60) en naar Nippur terug te keren door hagel en onweer (62-69),
galopperend als een wilde ezel (72)215.
Een latere Soernerische koning/hardloper
van formaat, Ishme-Dagan, rende
expliciet in dienst van de godheid Enlil. Deze Ishme-Dagan gaf opdracht tot de
vervaardiging van een standbeeld van hemzelf, rennend in de richting van
Nippur (waar zich het grate heiligdom van EnW beyond), als herinnering aan
zijn vraomheid.
Oak in Soernerie bestond
een corps van koninklijke
renners
die
koeriersdiensten
onderhielden
en uit belastinggelden
werden betaald. Een
administratief document uit ca. tweeduizend v. Chr. beschrijft de rantsoenen
bier en olie die aan de renners zijn uitgekeerd.
Drie teksten verwijzen
bovendien naar rituele hardloopwedstrijden.
Twee ervan stammen uit het eind
van de eenentwintigste eeuw v. Chr. en zijn afkomstig uit de stad Urnma. Zij
geven een opsomming van de offerdieren die in de naam van de koning en
andere hoogwaardigheidsbekleders
aan verschillende
altaren moeten worden
geslacht ter gelegenheid van de 'stadsrace', De documenten maken duidelijk dat
dit een belangrijk en regelmatig weerkerend ritueel was. Een derde document,
dat ca. 1800 v. Chr. werd geschreven en uit het zuiden van Soernerie stamt,
spreekt over de 'rna and van de voetraces', wat ook op een belangrijk en jaarlijks
weerkerend ritueel wijst216.
Voor de Griekse oudheid zijn verschillende
brannen
beschikbaar
die
verwijzen naar het hardlopen
(en andere sportbeoefening)
in een rituele
context: dichtwerken
ter ere van de winnaar, zoals die van Pindarus; het
heldenepos, zoals llias en Odyssee; geschiedschrijving
en opschriften. In deze
brannen wordt ook een beeld gegeven van de begeleidende mythologie.
In de Griekse mythologie zijn nag verhalen over de goden te vinden die
verwijzen naar hardlopende
jagers en koeriers. De god Hermes was de
boodschapper
van de goden. Hij was verantwoordelijk
voor het opmaken van
verdragen, de handel, en de handhaving van het recht op vrije doortocht voor
reizigers. Als uitrusting had hij een staf, een hoed tegen de regen en gevleugelde

Three 5111giHymns 189-203.
L\~IONT,
D.: Running phenomena in ancient Sumer, in: Jot/mal
22/3 (1995) 207-215; SE.\R~,E. 5.: Rllnning Tbrollgb tbeAges 15-16.

21S K.LEIl",J.:
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sandalen waarmee hij zich met de snelheid van de wind kon voortbewegen-!".
Pausanias (ca. 115-ca.180) bericht van een hardloopwedstrijd
in Olympia tussen
Hermes en Apollo, een andere snelvoetige godheid. Apollo won218.
Een van de werken van Herakles bestaat uit het uitputten van een hert om
het levend te kunnen vangen. De vangst van deze 'Kerynitische'
hinde is het
derde werk van Herakles. De opdracht was het dier levend naar Mycene te
brengen. Dit snelle hert was gewijd aan Artemis en had koperen hoeven en
gouden hoorns, Artemis zag als kind vijf hinden grazen aan de oever van een
rivier. Ze rende er achteraan en ving er eigenhandig vier. De vijfde ontkwam
over de rivier naar de Kerynitische heuvel. Deze hinde moest Herakles vangen.
Hij achtervolgde haar een jaar lang door heel Griekenland totdat ze zo uitgeput
was dat hij haar kon vangen en op zijn schouders naar Mycene kon dragen219.
Hardloopwedstrijden
komen in de Griekse mythologie veelvuldig voor,
vooral in verband met het veroveren van een vrouw. Een van de bekendste
verhalen is dat over Atalanta, die bij een wedren de snelste mannen overtrif[···] maar if
ze nu beroemder was door loopprestaties if door scboonbeid, is niet goed te zeggen. Aldus
Ovidius in boek X (560-563) van zijn Metamorfosen. Apollo raadt haar aan om
niet te trouwen, en
Geschrokken
door dit godsorakelleeft
zij in de schaduw
van bossen, ongehuwd. Zij wijsr opdringerig bezoek
van vrijers heftig af en zegt hun: 'Niemand kan mij winnen
als hij niet eerst een wedloop van mij wint, Meet u te voet:
wie sneller loopt dan ik wint mij als prijs en krijgt mijn jawoord,
maar voor verliezers wacht de dood. Dat is de wedstrijdeis'F".

Niettemin zijn er toch steeds weer gegadigden voor de race, met wie het
allemaal slecht afloopt. Dan komt Hippomenes tegen wie Atalanta eigenlijk niet
wil lop en omdat het zo'n aardige jongen is. Maar juist Hippomenes
krijgt de
hulp van de godin Venus en hij weet de race - en de vrouw - te winnen-".
De hardloopwedstrijd
om de hand van de dochters van Danaos, die niet aan
de man kwamen omdat ze eerdere echtgenoten had den vermoord, komt bij
Pindarus en bij Pausanias voor, Pausanias vertelt dat Danaos bekend liet maken
dat hij zijn dochters zonder bruidsschat weg zou geven, maar dat de gegadigden
een hardloopwedstrijd
moesten houden. De winnaar van deze wedstrijd zou de
Voor de bronnen zie: GR.\ YES,R.: Griekse my then (Houten 1990) 65.
P.\US,\NL\S: Book V: Elis I, in: Description of Greece. Part II. With an English translation of W.
H. S.Jones (= The Loeb Classical Library 188) (London 1960) (VII) 419.
219 Voor de bronnen zie: GR.WES, R.: Griekse my then 454-455.
220 OVIDJus:Metamorphosen. Vertaald door M. o'H:\NE-SCHELTE1vl\ (Amsterdam 2000) (boek X,
567-572) 263-264.
221 idem (boek X, 580-680) 264-267
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eerste keuze hebben, enzovoort-F. Er kwamen slechts enkele gegadigden voor
de wedstrijd.
De overblijvende
dochters
moesten
wachten
op nieuwe
gegadigden en een nieuwe race. Pindarus (522 v. Chr.-443 v. Chr.) rept niet
over de moorden, maar ziet de wedstrijd tussen de gegadigden om de hand van
een van de dochters
als een strategie van Danaos
om snel de beste
schoonzoons
te selecteren. In zijn negende Pythische Ode schrijft hij hoe
Antoios 'de Libier', het voorbeeld van Danaos volgt:

[ ... J
Maar voor zijn dochter plande
de vader een huwelijk met grater aanzien. Hij had gehoord
in Argos eens een middel vond am voor zijn achtenveertig
een huwelijk te regelen nog voor het middag werd.
Het ging heel snel. Hij had zijn schare dochters
op het eindpunt van de renbaan opgesteld.
Een wedloop moest beslissen
welk meisje telkens bruid zou worden
van elke held die zich bij hem als schoonzoon
aanbood.

hoe Danaos
dochters

Zo bood ook de Libier zijn dochter aan en koos voor haar
een bruidegom. Hij had haar mooi gemaakt en haar op een lijn geplaatst
als prijs en eindpunt en verklaarde in de kring
dat wie als eerste bij de aankomst haar gewaad aanraakte,
haar zou meevoeren als bruid.

[ ... ]223
Pausanias noemt nog een tweede imitator van Danaos: Ikarios, de vader van
Penelope.
Ook
hij
organiseerde
een
hardloopwedstrijd
voor
de
huwelijkskandidaten
van zijn dochter, en die werd 'natuurlijk' gewonnen door
Odysseus, aldus Pausaniasv+,
Hardloopwedstrijden
om de opvolging van een heerser komen eveneens
voor: de zonen van Endyrnion, koning van Elis, moeten door rniddel van een
hardloopwedstrijd
uitmaken wie de vader opvolgt. Deze my the is in Olympia
gelokaliseerd. Pausanias, die een groot aantal oorsprongsmythen
van Olympia
heeft opgetekend, bericht erover=>, Een andere versie van deze my the spreekt
over een wedstrijd die in Olympia werd georganiseerd door Herakles voor zijn
!Xv £Kao'toc; Ka,ii: KeXAAOC;apeOKT],at
P\US.\NIAS:
Book TIl: Laconia, in: Description of
Greece Part II (XlI) 70.
213 PIND.\RCS:
Zegezangen. Vertaald en toegelicht door P.\TRlCK L\TEUR (Amsterdam 1999)
Negende Pvthische ode (V) 128-129.
224 Kat on
!lev 'OOUOOEUC; eKpeX,Et, O~AeX eon v P.\L·S.\Nl.IS: Book lII: Laconia, in:
Description of Greece Part Il (XII) 70
225 P.\US},]'.;L\S: Book V: Elis I in: Description of Greece Parr II (1) 382.
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vier broers. Zij streden echter niet om een vrouw of een koninkrijk, maar voor
hun plezier-" en voor de winnaar
was er slechts een olijfkrans, aldus
Pausanias=".
Pausanias bericht ook over een wedloop voor meisjes in Olympia, die wordt
gehouden ter ere van Hera. Voor deze race wordt vijfzesde gedeelte van het
o'taOtov gebruikt. De winnares krijgt een olijfkrans en een gedeelte van de koe
die aan Hera wordt geofferd. Pausanias veronderstelt dat deze races een zeer
oud gebruik zijn228.
Bij Homerus zijn op meerdere plaatsen verwijzingen naar het belang van
hardlopen te vinden. In de llias is her vooral Achilles, de 'snelvoetige', die
geroemd wordt om zijn hardlooptalenten.
In boek 22 van de llias wordt de
achtervolging van Hektor beschreven. In deze beschrijving wordt gerefereerd
aan vogels, aan de jacht en aan wedrennen:
Achilles, op zijn snelle voeten vertrouwend, zette hem na, zoals in de bergen een
havik, de snelste der vogels, gemakkelijk aanjaagt achter een angstige duif [.. .].
Vooraan vluchtte een sterke held, een veel sterkere zette hem na, in ijlende vaart,
want niet ging het nu om een offerdier of een schild, de gewone prijzen voor de
wedloop der mann en [... J. Zoals in de bergen een hond het jong van een hert,
opgejaagd uit zijn leger, achtervolgt door dalen en kloven [... J zo ontkwarn Hektor
met aan de snelvoetige Achilles=".

Ter gelegenheid van de begrafenis van Patroklos organiseert Achilles
sportwedstrijden,
waaronder een hardloopwedstrijd.
Daaraan doen Aias,
Antilochos en Odysseus mee. Odysseus wint, vooral omdat Aias uitglijdt over
de mest van de offerkoeien-w. Deze uitslag heeft Pausanias wellicht bewogen te
zeggen dar Odysseus 'natuurlijk' de race om de hand van Penelope won.
Odysseus treedt in de Odyssee nog een keer aan bij spelen, zij het niet in de
hardloopwedstrijd. Op de terugweg van de Trojaanse oorlog spoelt hij aan bij
de Phaiaken, en ter zijner ere worden spelen georganiseerd. Koning Alkinoos
zegt bij die gelegenheid tegen Odysseus:

TIcd(onc£
P.IlIS.INI.IS: Book V: Elis I, in: Description of Greece Parr II (VII) 416. Ingomar Weiler
beschouwr deze myrhe als een late aanpassing aan de praktijk van de Olympische Spelen.
WEILER, 1.: Der Agoll im Mythos. Zur Einstelltlflg der Griechen '{!I11I I'f'ettkampj (= Impulse der
Forschung 16) (Darmstadt 1974) 200-20l.
228 P.IUS.INI.IS:Book V: Elis I, in: Description of Greece Parr Il (XVI) 472.
229 HOMERt.:S:Ilias & Odyssee. Verraald door M. A. SCH\,,·.IRTZ(Amsterdam
1989) llias (hoek
xxn, 135-195) 337-338.
2311 idem (hoek K.'UIl, 740-796) 364-365
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Wanneer gij in uw eigen huis aan de maaltijd zit bij uw vrouw en uw kinderen, dan
zou ik graag willen, dat ge terugdenkt aan de dingen, waarin wij uitblinken en ook
aan andere heiden verhaalt, welke gaven Zeus ons vanaf de dagen van onze
voorouders bij voortduring schenkt. Want al zijn wij geen onberispelijke
vuistvechters of worstelaars, wij kunnen snel lopen en zijn voortreffelijke
zeevaarders-".

Ook Vergilius maakt gebruik van het motief van de hardloopwedstrijd,
en
hij leunt daarbij op Homerus. Aeneas organiseert de spelen en 100ft de prijzen
uit ter gelegenheid van de begrafenis van zijn vader Anchises. Bij de wedloop
glijdt de gedoodverfde winnaar uit over het bloed van de geofferde kceien-V.
Archeologische
vondsten
hebben
aannemelijk
gemaakt
dat
de
begrafenisspelen,
zoals die door Homerus zijn beschreven,
hun oorsprong
hebben in de gebruiken van de Myceense adel233, en ook in het Griekenland van
Hornerus->' nog in gebruik waren. Homerus lijkt verschillende stadia van dit
rirueel samen te voegen in zijn verslag van de begrafenis van Patroklos. Ook
een voorstadium van deze begrafenisspelen,
het mensenoffer, komt nog bij de
begrafenis van Patroklos aan de orde: 'twaalf edele zonen van de Trojanen'
worden gedood en op de brandstapel
gelegd, naast een grote hoeveelheid
geslachte dieren. In het stadium volgend op het mensenoffer
zou een
tweekamp op leven en dood gehouden
zijn bij het graf. De dood van de
verliezer nam de plaats van het mensenoffer
in. Ook van deze fase is nog een
weerklank te vinden in de Ilias, zij het dat de tweekamp hier beeindigd wordt
voordat er bloed vloeit-". Een volgende fase komt voor in de Odyssee: de
Faiaken organiseren spe!en ter ere van hun gast Odysseus en hier gaat het
aileen nog om het machtsvertoon-w.
De Olympische Spe!en worden in de onderzoekstraditie
teruggevoerd op
een aantal verschillende rituele oorsprongen:
begrafenisspelen zoals beschreven
bij Homerus,
plechtigheden bij een belangrijk heiligdom van Zeus, maar ook
het loutere plezier in sportactiviteiten
wordt genoemd als oorsprong van de
Olympische Spelen=". Een dergelijke onzekerheid bestaat ook met betrekking

lIias & Odpset. Odyssee (boek VlII, 241-247) 478.
Aeneis. Vertaald door M. A. SCH\X',\RTZ (Amsterdam 1989) (boek V, 286-361) 8384; zie voor andere bronnen van loopevenementen in de Griekse mythologie: WEILER, 1.: Der
Agon im Mytbos 189-209.
233 De Myceense culruur kwam in de rwaalfde ceuw v. Chr. door een Indo-Germaanse
volksverhuizing aan haar einde.
234 Vanaf de achtste eeuw v. Chr. kwam d
Helleense culruur tot bloei.
23S HmIERL'S:
llias & Orfyssee. I1ias (boek XXIII, 793-824) 365-366.
236 DECKER, W.: Sport in dergriechische»Antike 21-38.
23- Een groat aantal oorsprongsrnythen van de Olyrnpische Spelen is te vinden bij Pausanias.
231 HOMERCS:

232 VERG I1.1 US:
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tot het ontstaan van de andere pan-Hellenistische spelen in Delphi, Isthmos en
Nemea238.
In Olympia bestond in de Myceense tijd een heiligdom van de held Pelops,
dat voorafgegaan was door de cultus vo or een moedergodin. In de Helleense
tijd werd het een heiligdom van Zeus. De Olympische Spelen van de Helleense
tijd gingen dan oak gepaard met een processie naar het Zeusheiligdom, gevolgd
door een offer239. Oak de andere pan-Heilenistische
spelen waren nauw
verbonden met de cultus van een godheid. De traditie die een begrafenisritueel
als de oars prong van de Olympische Spelen aanneemt, vindt steun in Pindarus'
Olympische aden. Hij presenteert de Olympische Spelen als begrafenisspelen
voor Pelops:
[... )
Nu drenken dodenoffers
luisterrijk zijn graf met bloed
waar de Alfeos vloeit,
een drukbezochte
tombe naast het altaar
waar vreemdelingen
zich verdringen. Van verre
schittert door de wedren in de spelen van Olympia
van Pelops. Sneile voeten lopen daar om strijd,
in feile kampen viert de spierkracht hoogtij.

de roem

[... ]240
Volgens een (omstreden) traditie die teruggaat op de sofist Hippias van Elis
(vijfde eeuw v. Chr.) echter, hebben de eerste zeventien Olympische Spelen
aileen uit hardloopwedstrijden bestaan-". Het eerst was er de race ter lengte van
een o"tcXOWV242, een ren die altijd van oost naar west werd gelopen; bij de
veertiende Spelen werd een race van een dubbele lengte ingevoegd: de
O{auAo<;, waarbij in het westen werd gestart en in het oosten werd gekeerd; en
bij de vijftiende Spelen werd een race over een afstand van ca. vier kilometer-P,
de OOAtXO<; of jlaKpo<;
OpOjlo<; ingevoegd244. Wanneer in de antieke Griekse
geschiedschrijving de Olympiaden als datering worden aangehouden, dan wordt
W.: Sport in der gn·echischenAntike 39-59; WEILER, I.: Der Sport bei den VbJkem der a/ten
Welt (Darmstadt 1981) 78-85; idem 105-109; DREES, L.: Der Urspmng der ofympiscbCIISpiele (=
Beitrage zur Lehrc und Forschung der Leibeserziehung 13) (Schorndorf 1962) 7-14.
239 DECKER, W.: Sport in der griechischenAntike 46-47.
24<1 P1ND,-IRUS:
Zegezangen. Eerste Olympische ode, IV.
241 En zijn het dus geen afgeleiden van begrafenisspelen.
242 Lengte afhankelijk van de plaats. In Olympia 192,25 meter. Zie: DECKER, W.: Sport in der
gnerbiscJJenAntike 164.
143 Maar met variaries
244 DECKER, W.: Sports and Games of Ancient Egypt 61; DECKER, W.: Sport In dergriecbiscbenAnflke 45,
71; WEILER, I.: Der Sport bei den Vb/kern der alien Welt 150-153.
238 DEO~ER,
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de naam van de winnaar van de o't<XOtOV race als aanduiding voor de
de theorie
betreffende spelen gebruikt245. Dit gegeven zou ter ondersteuning
van Hippias kunnen dienen.
Ludwig Drees heeft een poging gedaan al deze gegevens
tot een
oorsprongstheorie
over de Olympische
Spelen aaneen te smeden. Volgens
Drees moeten de hardloopwedstrijden
en de overige disciplines van de
Olympische Spelen van elkaar worden gescheiden: de hardloopwedstrijden
vinden hun oorsprong
in een vruchtbaarheidsritueel
van een Myceense
vegetatiecultus:
het 'heilige huwelijk'
van de vegetatiegodheid
dat de
vruchtbaarheid
van akkers en dieren zeker moet stellen. De overige disciplines
stammen van een begrafenisritueel,
niet dat voor een Myceense held, maar dat
voor diezelfde Myceense vegetatiegodheid,
die samen met de vegetatie stierf en
ten grave gedragen rnoest worden.
Het gaat hier dus niet om het eenmalige
begrafenisritueel
voor
een held, maar am het jaarlijks wederkerende
begrafenisritueel voor een godheid. Oat blijkt uit het feit dat bij de Olympische
Spelen geen kostbare prijzen konden worden gewonnen, zoals Homerus die
beschrijft, maar voor de winnaars aileen een olijfkrans ter beschikking was, een
prijs met een cultische waarde, aldus Drees. In het geval van Olympia waren
deze spelen opgedragen aan Pelops. De mythen rondom de figuur van Pelops
wijzen inderdaad
op het motief
van de stervende
en herrijzende
vegetatiegodheid=c.
In de Helleense tijd werd dit gehele complex aangepast aan
de nieuwe cultus voor de onsterfelijke Indo-Germaanse
hemelgod Zeus. In de
loop van dit proces versmolten de hardloopwedstrijden
en de begrafenisspelen
tot een geheel en ontstonden Olympische Spelen van de klassieke tijd. Aldus
Ludwig Drees.
Bij de vijfenzestigste Olympische Spelen in 520 v. Chr. werd een nieuwe
voetrace toegevoegd: de c)")1:H 'tTj~ op6j..Lo~, een race in volle wapenmsting,
waarvan het ontstaan
te maken heeft met een veranderde
manier van
oorlogvoering'<'.
Op de andere
pan-Hellenistische
spelen en klein ere
evenementen
kende
men
ook
nog
een
hardloopwedstrijd
op
de
paardenrenbaan:
de op6j..Lo~ tmnO~248.
Tenslotte werden in de steden, los van
de grote spelen, fakkelwedstrijden gehouden: de ACXfl1tCXOTjOPOfltCX. Dit waren
estafettelopen,
die in verb and stonden met de my the van Prometheus,
en als

DECKER, W.: Sp0l1 in der griecbiscben Antike 67.
Plutarch us (46-120) vertclt dar er in Olympia ooit een tweekamp
op leven en dood werd
gehouden.
Zie: DREES, L.: Der Urspl7l1lg der olympiscben Spiele 66. Dar zou kunnen verwijzen naar
een vroege vorm van de begrafenisspelen.
247 DECKER, W.: Sbor: in der gneduscben Antike
71-72; WEILER, I.: Der Sport bei den Voieem der alten
245
246

Welt 154-155.
248

DECKER, W.: Sport in dergrieibischen Antike

72-73; WEILER, 1.: Der Sport bei den ViJ/kel7l der alten

Welt 152.
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start en eindpunt rwee altaren hadden. De winnaar was de ploeg waarvan de
laatste loper het altaarvuur wist aan te steken. Het zou dus kunnen dat ook deze
loop een cultische oorsprong heeft249.
Het motief
van hardloopwedstrijden
is, evenals
dat van andere
sportdisciplines, met grote regelmaat terug te vinden in de beeldende kunst van
de Grieken, vooral op vaasschilderingen=".
Berichten over koeriers met een fabelachtig loopvermogen
zijn overal te
vinden, ook in de Europese geschiedenis, maar van een religieuze connotatie
lijkt geen sprake (meer) te zijn->'.

V.3 WANDERLUST

Wandelende ftlosofen
Een lijn die in de Griekse oudheid begint en doorgetrokken
kan worden tot
in de eenentwintigste
eeuw, is die van de wandel en de filosofen, Boven zijn al
twee hedendaagse filosofen geciteerd: de hardlopende Dirk van We elden en de
wandelende
Paul van Tongeren. En zij hebben vele illustere voorgangers,
waarvan er hier slechts enkele kunnen worden behandeld.
Van oudsher heten filosofen te wandelen. Het is bekend dat de sofisten
door heel Griekenland reisden om hun leer letterlijk aan de man te brengen: ze
werden betaald door iedereen die van hun filosofische diensten gebruik wenste
te maken. Het lopen had voor hen dus ook (of vooral) een praktische
component.
De eerste die als een 'wandelende
filosoof
de geschiedenis
inging is
Aristoteles (384-322 v. Chr.), maar zijn veronderstelde
wandelactiviteiten
lijken
gedeeltelijk
op een misverstand
te berusten.
Aristoteles
wilde na een
afwezigheid van enkele jaren een eigen school opzetten in Athene, maar omdat
hij geen Atheens burger was, was het hem niet toegestaan grond aan te kopen.
De Atheense overheid stelde hem echter een perceel ter beschikking. Op dit
perceel stonden heiligdommen die waren gewijd aan Apollo Lyceus en aan de
Muzen,
en waarschijnlijk
een aantal
andere
gebouwtjes.
Aristoteles'
beschermheer
Lycurgus liet de tempeltjes opknappen en gebouwen neerzetten
ten behoeve van het onderwijs. De school van Aristoteles werd genoemd naar

I.: Der Sport bei den Vbteem der alien Welt 155-156.
Zie: DECKER, W.: Sp011 in der griechzschenAntike 69-73; zie ook: ]OTHNER, J.: Die Athletischen
Leibestibungen der Griechen. II. Einzelne Sportarten, 1. Lcmf, Sprung-, und Wurfbewerbe (::::
Osterreichische
Akademie
der
Wissenschaften,
Philosophisch-Historische
Klasse,
Sitzungsberichte 249, Band, 2. Abhandlung) (Wien 1968) 13-156.
251 Zie: SE.-\RS, E. S.: Running Through the Ages 40-56.
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een zuilengang die van de tempe! van Apollo naar een van de andere gebouweo
leidde: de nep( n&wc;. Her schijnt dat in deze zuilengang, in ieder geval in de
begintijd van de school, de studenten
zich verzame!den
en de docenten
lesgaven. De naam, Peripatetici, heeft geleid tot de hardnekkige
my the dat
Aristoteles op en neer wandelend door de zuilengang lesgaf252• Of de Peripatetici
inderdaad lopend ftlosofeerden
en doceerden is niet bekend. Wel was het
fenomeen van de op een vaste plaats gevestigde filosoof tot kort voor de tijd
van Aristoteles nog onbekend: ftlosofie en bewegen hoarden bij elkaar. Op
ongeveer dezelfde manier kwamen de filosofen van de Stoa enkele decennia
later aan hun naam. Zij zijn genoemd naar de o1"oa nOtKtA 11,de 'beschilderde
zuilengang' op de markt van Athene, omdat de stichter van deze school, Zeno
van Citium, daar zijn ideeen verkondigde. Ook van hen is niet bekend of ze
inderdaad lopend filosofeerden.
Van latere ftlosofen is dar we! bekend. In de grote steden van Europa zijn
straten genoemd naar de ftlosofen die daar al wandelend hun denkarbeid
plachten te verrichten. Heidelberg kent een Philosophenweg, een fraaie laan door
het bos, waar volgens de overlevering
Hegel, Goethe, Schiller en Kleist
wandelend oadachten. Kant had de gewoonte om iedere middag een wandeling
door Konigsberg te maken. Ook daar was ooit een Philosophendamm te vinden.
Hobbes schijnt zelfs een wandelstok met ingebouwde inktpot te hebben gehad.
Schopenhauer
maakte in Frankfurt
na het middagmaal lange wandelingen,
waarbij hij regelmatig in zichzelf liep te mompelen. Kierkegaard wandelde in
Kopenhagen en Nietzsche hield van lange wandelingen in de vrije natuur. In
Eze bij Nice, waar Nietzsche regelmatig verbleef, is een wandelpad naar hem
genoemd. Kortorn: van heel wat grote filosofen rut het verleden is bekend dat
ze wandelden om te kunnen denken en schrijven. Slechts weinigen van hen
schreven echter over het wande!en zelf. Jean-Jacques Rousseau is een van die
wellligen.
Het was Rousseau (1712-1778), de filosoof die niet aileen wandelde, maar
zijn wandelervaringen ook uirvoerig op schrift stelde, die de opmaat gaf tor een
nieuwe loopcultuur. Over een voetreis naar Italie in zijn jeugd schrijft hij:
Ik herinner me niet dat ik in rnijn Ieven een periode heb gekend die zo volmaakt vrij
was van moeite en zorgen als de zeven of acht dagen die we over deze reis deden
[ ... J Deze herinnering heefr me een uitgesproken voorkeur gegeven voor ailes wat
ermee in verband staat, vooral voor bergen en voettochten. Ik heb uitsluitend in
mijn jonge jaren re voet gereisd en steeds met veeI genoegen. AI gauw werd ik door
plichren, zaken en mee te rorsen reisgoed gedwongen de grote meneer uit te hangen
en rijtuigen te nemen. Kweilende zorgen, problemen en ongemak zijn dan met rnij
ingestegen en in plaats van, zeals vroeger bij rnijn reizen, aileen maar het plezier van
252

G R.\ YF.F, F: Aristotle and his Scbool An Inqllil)' into the History
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het vertrek te voelen, heb ik vanaf die tijd uitsluitend de behoefte gevoeld om aan te
komerr='.

Op een andere plaats in de Bekentenissen:
Nooit heb ik zoveel gedacht, zo bewust bestaan en geleefd, nooit ben ik, als ik het
zo mag zeggen, zo rnijzelf geweest, als tijdens de reizen die ik aileen en te voet heb
gemaakt. Het lopen heeft iets dat mijn gedachten bezielt en stimuleert. Ik kan
nauwelijks denken als ik op dezelfde plaats blijf. Mijn lichaam moet in beweging zijn
om mijn geest in beweging te brengen254.
Aan het eind van zijn leven schreef Rousseau Les Rfveries du Promeneur
heet een 'wandeling'. Wandelen en denken
versmelten tot levenswijsheid (en zelfbeklag) in dit boekje. Ieder hoofdstuk is
geschreven als een sequentie van gedachten en associaties zoals die tijdens een
wandeling
kunnen
opkomen.
Het gedachtegoed
van Rousseau
dat het
'eenvoudige
leven' op het platteland en in de vrije natuur als een ideaal
neerzette, en het maken van lange wandelingen als een manier om in ieder geval
een fragment van dit leven te ervaren, had mede tot gevolg dat in de achttiende
eeuw een nieuwe wandelcultuur ontstond.

Solitaire. Elk van de hoofdstukken

Wandelen en Jiteratuur
Lopen is een natuurlijke menselijke handeling. Kuieren waarschijnlijk een
universeel menselijk fenomeen. Maar wandelen is een cultureel fenomeen. Aan
het eind van de achttiende eeuw deed zich in West Europa een nieuwe vorm
van dat fenomeen voor: de wandeling in de natuur.
Daarvoor was de wandeling vooral een tijdverdrijf dat de adel bedreef in de
kunstig aangelegde, besloten tuinen van de kastelen. En de transformatie van
deze tuinen was een van de ootwikkelingen die leidde tot het verschijnsel van
het 'wandelen in de vrije natuur'.
De rniddeleeuwse (kasteel)tuin was een ommuurde vesting, waar groenten
en fruit werden geteeld. De weinigen die niet genoeg lichaamsbeweging kregen
tijdens hun dagelijkse bezigheden,
konden op en neer wandelen in een
overdekte
galerij. Toen de residenties
van de aristocratie
van burchten
veranderden in paleizen, kregen ook de tuinen een andere functie. Ze werden
groter en slechts een klein gedeelte werd nog gebruikt als moestuin. De rest

253 ROUSSE ..\u,j.-j.:

Bekentenissen. Vertaald en bezorgd door
Dornein' 211) (Amsterdam etc. 1996) boek rwee, 7l.
254 idem boek vier, 183
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diende als 'lust voor het oog'. Men kon er wandelen en zitten. De tuinen van de
Renaissance en de Barok waren architectonische
kunstwerken waarin de
geometrische en symmetrische vormen van de gebouwen met natuurlijke
rniddelen werden herhaald. Bomen en struiken werden in strakke vormen
gedwongen en paden en lanen vormden een patroon van rechte lijnen, met
fonteinen op de kruispunten. 'Wandelen' betekende zich verpozen in een
dergelijke gecultiveerde omgeving, die nog steeds ommuurd en afgezonderd
was. atuur en landschap werden buiten gehouden.
In de achttiende eeuw kwam daarin verandering. Door rniddel van
openingen in de muur werden doorkijkjes gecreeerd, en tenslotte werd de muur
vervangen door een rninder opvallende afzetting, zoals een sloot of een gracht,
die de wandelaar een ruime blik op de omgeving buiten de tuin gunde. Dar wat
oorspronkelijk aileen als jachtgebied diende werd nu 'het park', een natuurlijke
buffer rondom de 'tuin'. En waar men zich aanvankelijk aileen te paard of per
koets verplaatste, kon nu ook 'gewandeld' worden. In Engeland ontstond zo de
'landschapstuin': een natuurlijke parkachtige omgeving, die niet in een blik is te
overzien en waarin de grenzen tussen cultuur en natuur niet meer duidelijk
zichtbaar zijn. De naruur en het landschap vonden hun plaats in Poetry, Painting
and Gardening255. De Engelsen voelden zich met deze 'natuurlijkheid' superieur
aan de 'decadeote Fransen' met hun formele tuinen, maar het feit dat de
(getemde en gemanipuleerde) natuur zo dicht bij huis kon worden toegelaten,
geeft aan dat de Engelse aristocratie in grote zelfgenoegzaamheid kon leven256.
De nieuwe bezigheid van het wandelen in de natuur ging gepaard met een
nieuwe waardering voor de natuur. De natuur kon worden bewonderd en
genoten omdat haar bedreigingen langzaam maar zeker onder controle werden
gebracht, zodat ze voor de gegoede buurgerij niet langer als een verontrustend
fenomeen hoefde te gelden. Die nieuwe visie op de natuur was, zoals gezegd,
voorbereid en verspreid door Rousseau met zijn opvatting van natuur als het
goede, het authentieke en het zuivere. Er zijn een groot aantal culruurtheorieen
ontwikkeld met betrekking tot deze verandering; de veranderde houding van
kerk en overheden tegenover de pelgrimage wordt daarbij echter buiten
beschouwing gelaten. Maar het is rnisschien niet helemaal een toevalligheid dat
juist in deze tijd de tot dan toe meest voorkomende gelegenheid om te gaan
'wandelen' in de natuur, de pelgrimage, ten sterkste werd ontraden door

Zie voor de geschiedenis van de Engelse landschapstuin: HUNT, f. D. & P. WILLJS (ed.): Tbe
Genius oj' Place. Tbe Englisb Landscape Carden 1620-1820 (London 1975); FLE~UNG, L. & A. GORE:
Tbe Englisb Garden (London 1979); BRO\x"'l, J.: Tbe An and .Arcbiteaure of Englisb Gardens (London
1989).
256 Een kunsunatig aangelegde vallei is een onderdeel van de veelbesproken Stowe Garden in
Buckingham. Rebecca Solnir schrijft daarover: [... J and tbougb it looks very naturalb, tbe wiley itself u/as
dug Iv band 0' many laborers, whose views of landscape gardening do not sunlitle. SOLNIT, R.: IVander/lISt 92.
255
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wereldlijke overheid en kerkelijke hierarchic. De gelovige werd geacht thuis te
blijven en in zijn eigen parochie ter kerke te gaan. Achter deze verordening
stond een veranderde visie op arbeidsopbrengst
en arbeidsmoraal enerzijds, en
een opvatting over wat gerekend kon worden tot een 'verlicht' christendom
anderzijds-'".
Het meest geliefd werd het wandelen in de vrije natuur in Engeland258 en in iets mindere mate - in de Duitse landen=", De klassieke case history waarmee
de omslag in het denken ten aanzien van wandelen wordt geillustreerd, is die
van Carl Moritz. Deze Duitse predikant
en auteur maakte in 1782 een
wandeltocht door Engeland en berichtte daarover in brieven aan zijn vriend
Friedrich Gedike. Moritz had onderweg voortdurend
moeite om onderdak en
een maaltijd te vinden, omdat de herbergiers geen zwervers en struikrovers
binnen wilden hebben. Velen reisden te voet uit noodzaak,
maar geen
fatsoenlijk mens deed dat voor zijn plezier. Bovendien was het gevaarlijk. Op
13 juni schrijft Moritz vanuit Windsor:
Jetzt, lieber Freund, da ich von hier an Sie schreibe, habe ich schon so manches
Ungemach als Fussganger erfahren, dass ich beinahe unschlussig bin, ob ich meine
Reise so fortsetzen soll oder nicht. Ein Fussganger scheint hier ein Wundertier zu
sein, das von jedermann, der ibm begegnet, angestaunt, bedauert, in Verdacht
gehalten und geflohen wird, wenigstens ist es mir auf meinern Wege von Richmond
bis Windsor so gegangen260.

Iedereen die hij op zijn tocht tegenkomt gedraagt zich volgens Moritz alsof
hij een gevaarlijke gek is, of hij nu loopt of uitrust langs de weg.
Ging ich wieder, so rief mir jeder vorbeifahrender Kutscher zu, ob ich nicht auf der
Outside der Postkutsche rnitfahren wolle; wenn mir nur ein Bauer zu Pferde
begegnete, so sagte er mitleidsvoll, warm walking Sir! (Es ist sehr warm zu gehen,
mein Herr) und wenn ich durch em Dorf kam bezeigte jedes alte Weib, ihr
Bedauern, durch ein God almighty!261

En iedere keer weer moet hij blij zijn wanneer hij ergens onderdak en te
eten vindt, en niet meteen deur wordt gewezen. Man gab mir alles mit Murren und

Zie ook: 1Il.3
Dc Engelsen onderscheidden zieh among the nations of the earth as pedestriani::r:jnganimals, zoals een
krant in 1862 sehreef. Zie: ~L\RPLES, M.: Shank's Pony. A Study of Walking (London 1959) 1.
259 Hier zal, als pars pro toto, aileen de Engelse traditie worden behandeld, en ook daarvan slechts
de grote lijnen.
2(>11MORJTZ,
K P.: Reisen cines Deurschen in England, in: H. HODlER & A. MEIER(Hrsg.):
Karl Pbilipp Moritz Werke. Band 2 (Frankfurt am Main 1997) 312.
261 idem 314
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Veracbtung, wie einem Bettler; und lies mich es doch wie einen Gentleman bezahlen262.

[... ]

Na diverse afwijzingen vindt Moritz op 25 juni laat op de avond een herberg
waar men hem op wil nemen:
Man wics mich in die Kuche, und gab mir an einem Tische mit den Soldaten und
Hausknechten zu essen. [...) Wahrend dass ich ass, kam eine Postchaise angefahren,
und sogleich wurden beide Tiirfliigel eroffnet, und das game Haus in Bewegung
gesetz, urn nur diese vornehemen Gaste gehorig zu ernpfangen='.
Wanneer hij op 30 [uni vanuit Oxford naar Stratford on Avon met de
postkoets reist, raakt hij aan de praat met een jonge Engelsman en vraagt hem,
waarom de Engelsen niet te voet reizen. Het anrwoord: thry are too ncb and too

la'(Jf2G4
Maar het reizen te voet zat de Engelsen wel degelijk in het bloed, en, zoals
ook het geval is met de pelgrims te voet, velen van hen schreven over hun
reiservaringen.
AI in de zeventiende
eeuw deed de Odcombian Legstretcher
Thomas Coryate schriftelijk verslag van zijn (voet)reis van Odcombe
in
Somerset naar Venetie en terug. Van de opbrengst van het succesvolle boek
kon de auteur nog vele voetreizen maken door Griekenland, Perzie en India. In
India overleed hij voordat
hij een tweede reisboek
kon publiceren=>.
Geillspireerd door het succes van Coryate begon tijdgenoot John Taylor ook
verslagen van zijn voetreizen te publiceren. Van hem is het eerste verslag van
een reis door Engeland zelf, en ook hij had daarbij, net als Moritz later, af en
toe moeite om onderdak te vinden266.
De universiteiten van Oxford en Cambridge werden belangrijke centra van
waaruit het 'wandelvirus' over Engeland werd verspreid. In de achttiende eeuw
ontwikkelden de srudenten en docenten de gewoonte lange wandeltochten
te
maken langs vaste routes die grinds, stretches of constitutionals werden genoemd.
Ook het maken van meerdaagse wandeltochten
lijkt te zijn 'uitgevonden' in het
Engelse universitaire milieu en vervolgens te zijn uitgegroeid tot een vast
onderdeel van de opvoeding van de maatschappelijke
bovenlaag. Zelfs de
Engelse kroonprinsen
werden er uit opvoedkundige
overwegingen
op uit
gestuurd voor lange wandeltochten
in Engeland,
Ierland, Duitsland
en
Zwitserland. Voor een deel van de jonge intellectuelen ging een wekenlange
wandeltocht door Europa de plaats innemen van de klassieke Grand Tour267•

2(,2 idem
263
264

316
idem 326
idem 345
1\1.: Shank's Pony 1-7.
9-18
idem 133-139

265 i\i\RPLES,
266 idem,
2(,'
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Aan het eind van dezelfde eeuw waarin Moritz nog zoveel onbegrip
ontmoette
was het maken van een voettocht
al een populaire bezigheid
geworden onder Engelse intellectuelen. William Wordsworth
(1770-1850) en
zijn zuster Dorothy speelden daarbij een belangrijke rol. Wordsworth
is met
zijn pionierswerk een van de founding fathers geworden, niet aileen van het
Engelse wandelen in de natuur, maar ook van de romantische literatuur die
deze wandelingen als onderwerp en als stijlfiguur gebruikte. Omdat hij het
denkwerk voor zijn gedichten verrichtte tijdens zijn dagelijkse wandelingen, kan
Wordsworth
worden gerekend
tot de 'wandelende
filosofen',
en in zijn
waardering voor 'natuur', 'armoede'
en het 'pastorale leven' lag zeker een
verwantschap met Rousseau=",

[ ... J
A hundred times when, in these wanderings,
I have been busy with the toil of verse,
Great pains and little progress, and at once
Some fair enchanting Image in my mind
Rose up full-formed, like Venus from the sea,

[... ]269
Wordsworth was aan het wandelen 'verslaafd' vanaf zijn kindertijd. Hij had
een voorkeur voor nachtelijke wandelingen. In zijn grote dichtwerk The Prelude
schrijft hij er regelrnatig over:
[ ... J

A favourite pleasure hath it been with me,
From time of earliest youth, to walk alone
Along the public way, when, for the night
Deserted, in its silence it assumes
A character of deeper quietness
Than pathless solitudes.

[..po
De poezie van Wordsworth had grote invloed op de Engelse perceptie van
het landschap, en in zijn voetspoor volgden Coleridge, Keats, Shelley, Hazlitt
en De Quincey. De Wordsworth's
en hun vrienden, hoewel fysiek niet bepaald
atleten, schrokken er niet voor terug om veertig kilometer per dag af te leggen.

2(,8

Zie voor Wordsworth

en andere

wandelende

Engelse

Rornanrici:

117.
269 WORDSWORTH, W.: The prelude. A parallel text, edited by

J. C.

(New Haven etc. 1981) (editie 1805) Book TV (vs. 101-105) 144.
270 idem vs. 363-368
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Al in 1790 ondernam Wordsworth
samen met een vriend een voettocht door
Frankrijk, Zwitserland, Italie en Duitsland. Hij doet verslag van deze reis in
boek VI van The Prelude:
A march it was of military speed,
And Earth did change her images and forms
Before us, fast as clouds are changed in heaven.
Day after day, up early and down late,
From vale to vale, from hill to hill we went,
From province on to province (lid we pass,
Keen hunters in a chase of fourteen weeks,
Eager as birds of prey, [... FI

De grate wandeltachten van Wordsworth in Engeland zijn allemaal gemaakt
in de jaren direct volgend op deze tocht over het continent, maar hij bleef zijn
hele leven lang lopeno Lopen was voor hem de 'natuurlijke staat', meer dan
zitten, liggen of staan. In zijn latere leven bestond dat lopen niet meer uit het
maken van lange meerdaagse wandelingen, maar uit een rustig op en neer lopen
in de eigen ruin, de hele dag lang. Wanneer het regende, zette hij een paraplu
op. Een groot deel van zijn werk is op die manier ontstaan.
Waarschijn1ijk de meest befaamde wandeltaeht
die Wordsworth maakte is
die van november 1797 in het gezelsehap van zijn zuster Dorothy en Samuel
Coleridge (1772-1832), diehter en filosoof, eveneens een schrijvende wandelaar
en wandelende sehrijver. Tijdens deze wandeling werkten de twee diehters
samen aan de Lyrical Ba/lade.>,een werk dat wel wordt gezien als de opmaat tot
de traditie van de Engelse Romantische literatuur=".
Was het maken van een wandeltocht voor mannen al een ongebruikelijke
onderneming, voor vrouwen van enige standing was het ongehoord zich met
een dergelijke meerdaagse lichamelijke inspanning in de buitenlucht te belasten.
Maar Dorothy Wordsworth
was een even gepassioneerd
wandelaar als haar
broer en ze werd dan ook vaak bekritiseerd om haar rambling about the country on
foo£273. William schreef daarover een opmerkelijk gedicht, getiteld To a Young
Lacjy If:7hoHad Been Reproachedfor Taking Long Walk.> in the Country, dat begint
met: Dear Child ofNature, let them railf274
Dorothy's dagboeken geven een goed beeld van het belang dat het wandelen
voor haar had. In hlTote delen ervan wordt alleen gewag gemaakt van de

idem Book VI (\'5. 428-435) 232
Sbank's POI!Y 32-40; 50-58.
n idem 90
T4 W()RDS\\"{)RTH,
\X·.:Tbe Poems (= The English Poets 7-8) (New Haven etc. 1981) Volume One,
2'1

T2
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dagelijkse wandeltocht en de naruurwaarnemingen
die daarbij gedaan werden-".
Dorothy werd ziek in 1828 en was daaroa niet meer in staat om lange
wandelingen te maken. Toen zij in 1855 stierf was de publieke opinie ten
aanzien van het wandelen ingrijpend veranderd: er waren speciale modieuze
wandeloutfits op de markt, waarmee dames van stand in stijl konden ramble

about the {o/lntry onfooP76.
Een niet minder grote toewijding aan het wandelen had Thomas de Quincey
(1785-1859), maar her perspectief is heel anders. Voor De Quincey was het
wandelen een levensnoodzaak. Al op jonge leeftijd is hij het gelukkigst wanneer
hij loopt:

[ ... J and so on for ever, accomplishing seventy or ninety or one hundred miles a
week. This, upon actual experiment, and for week after week, I found the most
delightful of lives. [... J Happier life I cannot imagine than this vagrancy, if the
weather were but tolerable [... J Life on this model was but too delightful; and to
myself especially, that am never thoroughly in health unless when having pedestrian
exercise to the extent of fifteen miles at the most, and eight to ten miles at the
least277.
De Quincey was een groot bewonderaar van Wordsworth. Wanneer hij op
zijn zestiende wegloopt (sic!) van school, is zijn eerste ingeving naar het Lake
District te gaan, waar Wordsworth woont. Op dat moment ziet hij daarvan af,
maar in 1809 zal hij het huis van Wordsworth, Dove Cottage in Grasmere, huren
en er tot 1830 in wonen. Op dat moment woonden
tal van wandelende
inteilectuelen in het Lake District.
In de tijd dat hij in Grasmere woonde raakte De Quincey meer en meer
verslaafd aan opium, dat hij aanvankelijk nam als pijnbestrijder. Om de apathie
die deze verslaving met zich meebracht
te bestrijden werden de dagelijkse
wandelingen
steeds langer: veertien mijl onder aile weersomstandigheden,
onderoomen,
niet voor het plezier, maar uit noodzaak. De verslaving aan
opium werd bestreden met een verslaving aan wandelen, een patroon dat ook
in het leven van Coleridge is te zien. In dit verband is een uitspraak van De
Quincey over Wordsworth interessant:
I calculate, upon good data, that with these identical legs Wordsworth
must have
traversed a distance of 175,000 or 180,000 English miles, a mode of exertion which
to him stood in the stead of alcohol and all stimulants whatsoever
to the animal

r s Journals OJ Dorothy Wordsworth edited bv E. DE SELINCOlRT (London 1952).
n, ~L~RPLES, 1\1.: Shank's Pony 103-104.
2- QlJl\:CEY, T. DE: The Confessions of an English Opium· Eater. With an introduction by Sir
George Douglas (London etc. 1925 [1907]) 124-125.
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spirits; to which indeed he was indebted for a life of unclouded
for much of what is most excellent in his writings-".

happiness,

and we

Net als Wordsworth
kreeg De Quincey een voorkeur voor nachtelijke
wandelingen. Toen hij in 1843 na een ernstige ziekte zo verzwakt was dat hij
niet meer kon lopen, begon hij te oefenen met rondjes door de ruin. Die
rondjes namen in aantal extreme proporties aan, zodat hij in zijn eigen tu.in in
negentig dagen duizend mijl had gelopen. De Quincey wandelde tot op hoge
leeftijd nog zo'n tien kilometer per dag. De laatste jaren voor zijn dood weer
uitsluitend in de eigen ruin-?",
Na deze pioniers ondernamen ook dichters als Keats (1795-1821) en Shelley
(1792-1822)
lange en inspannende
wandeltochten.
Keats
bewonderde
Wordsworth en hoopte door rniddel van een wandeltocht inspiratie op te doen
voor zijn werk. Met de lange en zware tocht door het Lake District en
Schotland, die hij in 1818 ondernam,
heeft hij zijn kwetsbare gezondheid
waarschijnlijk zoveel geweld aangedaao dat het heeft bijgedragen aan zijn
vroege dood in 182128 Shelley maakte een wel heel bijzondere wandeltocht: hij
werd verliefd op Mary Wollstonecraft
en ging er met haar en haar stiefzuster
vandoor naar Frankrijk, vanwaar
ze Iopend de tocht naar Zwitserland
ondernamen-st.
In 1821 publiceerde William Hazlitt (1778-1830), een journalist, intellectueel
en wandelgenoot van Coleridge, een van de eerste essays over wandelen: On
going on a joemey. Een groot deel van dit essay gaat over de relatie tussen
wandelen en denken, en Hazlitt citeert rijkelijk uit de wereldliteratuur
om zijn
punt te maken. Hazlitt's
essay is een veelgeciteerde
klassieker in de
wandelliteratuur
geworden,
die, zoals Rebecca
Solnit
opmerkt,
vaak
moraliserend en vol instructional shoulds iS282. Hazlitt benadrukt de essentie van
het alleen zijn tijdens een wandeling in de natuur:

°.

I can enjoy society in a room; but out of doors, nature is company enough for me
[ ... J Give me a clear blue sky over my head, and the green turf beneath my feet, a
winding road before me, and a three hours' march to dinner - and then to
thinking!283.

278

Geciteerd bij: TRE\'EL Y.\N, G. M: Clio, A Muse and Otber Essqys (London etc. 1949 [1913]) 8.
1\1.: Sbank's Pony 59-66.
idem 67-73
idem 73-77

279 i\i\RPLF.S,
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281

282 SOI.NIT, R.: Wander/tlst 120.

W.: On going a journey, in: G.
Air Antbolo!)1 (London 1915) 49-50.
283 H.\ZLlTT,
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HazLitt lijkt zijn wandelervaringen
echter meer te ontlenen aan de literatuur
dan aan het wandelen: It was on the tenth 0/ April, 1798, that I sat down to a volume 0/

the New Heloise284, at the inn at Llangollen, over a bottle

0/ sherry and

a cold chicken,

schrijft hij over de avond na een dag wandelen. De beschrijving van de
vergezichten die hij genoot is doorspekt met citaten uit de gedichten van
Cooleridge en eindigt met:
But besides the prospect which opened beneath my feet, another also opened to my
inward sight, a heavenly vision, on which were written, in letters large as Hope
could make them, these four words, LIBERTY,GENl S, LOVE, VIRTUE; [... ]285.
Leslie Stephen (1832-1904), filosoof en wiskundige, en de vader van Virginia
Woolf en Vanessa Bell, was een van de eersten die de filosofische
consequenties van Darwin's evolutieleer doordacht, met als gevolg dat hij zijn
wijding als anglicaans priester opgaf. Hij raakte 'verslaafd' aan her wandelen in
Cambridge, waar hij studeerde en doceerde. In 1879 richtte hij in Londen een
wandelclub voor intellectuelen op: de .sundqy Tramps. Ook Stephen schreef een
essay over wandelen: In Praise 0/ Walking. Stephen hield ervan om in zijn eentje
door de drukke Londense straten te wandelen, maar hij was ook gesteld op
gezelschap bij zijn wandelingen en was van mening dat de beste gesprekken
werden gevoerd tijdens een wandeling. Stephen'S beschrijvingen
van het
wandelen lijken af en toe op die van een mysticus:
When you have made an early start, followed the coastguard track on the slopes
above the cliffs, [... J then you can consume your modest sandwiches, light your
pipe, and feel more virtuous and thoroughly at peace with the universe than it is
easy even to conceive yourself elsewhere. I have fancied myself on such occasions a
felicitous blend of poet and saint - which is an agreeable sensation. What I wish to
point out, however, is that the sensation is confined to the walker286
Robert Louis Stevenson (1850-1894), een vriend van Leslie Stephen, is strikt
in zijn visie op wat een wandeling wel en niet dient te zijn: men moet aileen zijn
en de tijd nemen. In zijn essay uit 1876 komen zijn ervaringen geloofwaardiger
over dan die van Hazlitt, die hij becommentarieert:

[ ... J so long as a man is reasoning he cannot surrender himself to that fine
intoxication that comes of much motion in the open air, that begins in a sort of
dazzle and sluggishness of the brain, and ends in a peace that pa~ses

Een bock van Rousseau.
W.: On going a journey 57,
2tIUStephen, geciteerd bij: TREVELY.\N,
G. M.: Clio, A Muse and Other Essoys 1.
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comprehension-s". [... J It is almost as if the millennium were arrived, when we shall
throw our clocks and watches over the housetop, and remember time and seasons
no more288
Bekend werd Stevenson met zijn boek Travels with a Donk'!}' in the Ceuennes,
een boek over lopen, kamperen,
protestantisrne
en een ezelin genaamd
Modestine.
George M. Trevelyan (1876-1962), historicus te Cambridge, was een actief
lid van de Jundt!)' Tramps. Hij begint zijn essay over wandelen met:
I have two doctors, my left leg and my right. When body and mind are out of gear
(and those twin parts of me live at such close quarters that the one always catches
the melancholy from the other) I know that I have only to call in my two doctors
and I shall be well again [... ]289
Oak het essay van Trevelyan is niet zander instructional shoulds (de wandelaar
mag geen hekken open laten, geen afrasteringen
beschadigen,
niet over
gewassen en door prive-ruinen lopen, niet onbeleefd zijn tegen de boeren, en
geen afval achterlaten) maar het is tegelijkertijd zowel grappig en herkenbaar als
tijdloos. Wat betreft de kwesties van gesprekken tijdens een wandeling dacht hij
genuanceerd: korte wandelingen zijn heel geschikt voor een goed gesprek, maar
het echte Wandelen met een hoofdletter
vereist eenzaamheid.
Want het
Wandelen met een hoofdletter
brengt Trevelyan, evenals Stephen, mystieke
ervaringen en daarbij is een metgezel niet gewenst:
[ ... J the haunting fear that he may begin to talk, disturbs the harmony of body,
mind, and soul when they stride along no longer conscious of their separate, jarring
entities, made one together in mystic union with the earth, with the hills [... J, with
the sunset [... ]290.
Wandelen vormt het karakter en: At the close 0/ a well-trodden dqy grief can have
strange visions and find mysterious c07nforts291• Trevelyan schrijft dat deze ervaringen
bij hem slechts kwamen na minimaal vijfentwintig mijllopen, maar hij vermeldt
in dezelfde zin dat ze bij Wordsworth - die het grootste deel van zijn leven
vooral in zijn eigen tuin wandelde - veel gemakkelijker kwamen. Geheel in lijn
2H7 STEYE"lSON,
R. L.: Walking
Antholl{p] (London 1915) 7.
2M idem 10
289 TRE\'EJ.Y I]\;, G. l\!.: Clio, A
voor andere 'wandclaureurs,
noodzaak) am op weg te gaan.
290 TRE\'ELY.\l'\, G. M.: Clio, A
291 idem 8
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met deze ervaringen noemt hij het wandelen een religie met orthodoxe en
liberale aanhangers. Trevelyan's essay, dat werd gepubliceerd in 1913, lijkt wat
betreft stijl en perspectief de toon te hebben gezet voor het type wandelverslag
dat later in de twintigste eeuw zo populair zou worden.
Vanaf het begin van de negentiende eeuw werden wandelgidsen uitgegeven
en wandelclubs opgericht. Oat wijst op een groeiende populariteit van het
wandelen. Het wandelen werd, met andere woorden, ook een populaire
tijdsbesteding onder niet-inteilectuelen. William Hutton (1723-1815) was een
van hen. Huttan was een zakenman en gepassioneerd wandelaar: Every man has
bis hobby horse, and I ride mine when I lvalk on foo(292. Het grootste deel van zijn
wandeltochten volbracht hij in Wales. Op zijn achtenzeventigste ondernam hij
nog een wandtacht van Birmingham naar Hadrian's Wall, die hij over de hele
lengte volgde, en nog een keer terug, en vervolgens terug naar Birmingham.
Tijdens deze wandeltocht kon hij zijn passie voor lopen combineren met zijn
passie voor archeologie. Hutton veronderstelde dat na hem niemand meer de
tacht langs de hele wal zou maken, laat staan he en en terug. Hij was echter de
pionier van een langeafstandswandeling die in de twintigste eeuw heel populair
zou worden. Na deze krachttoer was Hutton nog lang niet uitgewandeld: op
zijn negentigste verjaardag maakte hij nog een wandeling van tien mijl.
Ondanks het feit dat in de loop van de negentiende eeuw voor aile lagen van
de bevolking wandelclubs werden opgericht, beschouwden tal van inteilectuelen
het wandelen .toch vooral als een bezigheid die men aileen diende te
ondernemen. Aan het eind van de negentiende eeuw werd ook het fietsen
populair en sommigen vreesden dat het fietsen het wandelen zou gaan
verdringen. Morris Marples schrijft in dat verb and: That it has not done so is a
surprising and interesting historical fac(293.
In de negentiende eeuw koos de wandelaar zijn eigen route, hetzij over
bestaande wegen, hetzij cross country. Men kon ook wandelgidsen raadplegen
voor de mooiste routes, of lid worden van een wandelvereniging
die
wandelingen organiseerde. Bij de keuze van de route speelde het landschap
steeds een belangrijke rol. Aan het begin van de twintigste eeuw werd door
Hilaire Beiloc een nieuw criterium ingevoerd aan de hand waarvan een route
werd gekozen: hij reconstrueerde oude routes die van historisch belang waren.
am te beginnen reconstrueerde
hij het pelgrimspad van Winchester naar
Canterbury, Na eerst histarisch onderzoek te hebben gedaan, ondernam Belloc
met enkele vrienden zelf de tocht. Het verslag van het historische onderzoek en
de tacht zelf verscheen in 1904 onder de titel The Old Road. In de inleiding van
dit boek vertelt Beiloc dat het zijn bedoeling was letterlijk in de voetsporen te

e92 ~\RPLES,

M.: Shank's Pony 79.

m idem 147
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treden van de pelgrims die daar honderden jaren tevoren hadden gelopen, en
om te ervaren wat zij ervaren hadden-?:'. Belloc en zijn metgezellen begonnen
daarom hun tocht op de dag dar pelgrims van oudsher vertrokken
uit
Winchester:
29 december, de dag waarop Thomas Becket in 1174 werd
vermoord. Hoewel William Hutton honderd jaar eerder met zijn tocht langs
Hadrian's Wallin feite de pionier van deze traditie was, was Belloc de eerste die
grote publieke navolging wist te genereren. Al snel werd er druk gewandeld
over rniddeleeuwse jaagpaden, langs oude grenzen en over vroegere Romeinse
wegen.
Over deze cultuur schreef Aldous Huxley (1894-1963)
in zijn essay

Wordsworth in the Tropics:
In the neighborhood
of latitude fifty north, and for the last hundred years or
thereabouts, it has been an axiom that Nature is divine and morally uplifting. For
good Wordsworthians
- and most serious-minded
people are now Wordsworthians
- either by direct inspiration or at second hand - a walk in the country is the
equivalent of going to church, a tour through Westmoreland
is as good as a
pilgrimage to J crusalem=",

De relatie tussen wandelen en religie komt in de Engelse traditie steeds weer
terug. Rebecca Solnit ziet bij verschillende
schrijvers instructional sbouids, een
moraal van het wandelen. George M. Trevelyan ziet een 'richtingenstrijd'
ontstaan, met liberale en orthodoxe aanhangers van de wandelreligie. Menig
auteur verwoordt zijn wandelervaringen,
zoals gezegd, als een mysticus. En
tensiotte vergelijkt Huxleyeen wandeling met het bijwonen van een kerkdienst,
en het maken van een langere wandeltocht met een pelgrimage naar Jeruzalem.
En daarmee is in zekere zin een cirkel gesloten: Het fenomeen 'wandelen in de
natuur', dat ontstond in de achttiende eeuw, de tijd waarin het maken van een
peigrimage van de zijde van de kerk en de overheid ten zeerste werd ontraden
en ontmoedigd-w, en dat sindsdien aileen maar aan populariteit lijkt te hebben
gewonnen, wordt niet aileen religieus geduid, maar zelfs letterlijk met een
pelgrimage vergeleken-?".
Dir motief wordt oak veelvuldig genoemd door de pelgrims die vanaf de jaren zeventig van de
rwintigsre eeuw te voet de oude route naar Santiago de Compostela lopen. Zie het citaat van
Herman Vuijsje in IV.6.
295 Geciteerd bij: SOLNlT,R.: Wanderilist 119.
296 Dar betekcnt niet dat er een daadwerkelijk causaal verband bestaat. De neergang van de
pelgnmage is zeker nier de eruge aanleicling tot de opkomst van het wandelen geweest.
297 De combinatie van wande1en en literaruur in Enge1and is vanuit verschillende perspectieven
geduid en heeft aldus een corpus aan secundaire literatuur voortgebracht, die hier niet zal worden
behandeld. Zie bijvoorbeeld: ].-\RV1S, R.: Romantic Writing and Pedestrian Travel (New York etc.
1997); W.VL\CE, A. D.: Walking, Literature, and English Ctllture. The Origin and Uses of Peripateticin the
Nineteenth Centtl')! (Oxford etc. 1993).
294
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Van deze traditie was tenslotte Bruce Chatwin (1940-1989) een van de
laatste grote vertegenwoordigers.
Chatwin leed naar eigen zeggen aan een
borreur du domicile, en raakte gefascineerd door de nomadische
levenswijze,
waarover hij een standaardwerk
wilde schrijven met de titel The Nomadic
Alternative, dat er nooit is gekomen.
Zijn gedachten
erover heeft hij in
verschillende essays en boeken besproken:
Gradually the idea for a book began to take shape. It was to be a wildly ambitious
and intolerant work, a kind of 'Anatomy of Restlessness'
that would enlarge on
Pascal's dictum about the man sitting quietly in a room. The argument, rougWy, was
as follows: that in becoming human, man had acquired, together with his straight
legs and striding walk, a migratory 'drive' or instinct to walk long distances through
the seasons; that this 'drive' was inseparable from his central nervous system; and
that, when warped in conditions of settlement, it found outlets in violence, greed,
status-seeking or a mania for the new. This would explain why mobile societies such
as the gypsies were egalitarian, thingfree and resistant to change; also why, to reestablish the harmony of the First State, all the great teachers - Buddha, Lao-rse, St
Francis - had set the perpetual pilgrimage at the heart of their message and told
their disciples, literally, to follow The Way. The book grew and grew; and as it grew
it became less and less intelligible to its author. [ J Finally, when the manuscript
was typed, it was so obviously unpublishable
that [ J I gave Up298.

Vervolgens besloot hij naar Patagonie te gaan en uit dat verblijf van een half
jaar kwam wel een boek voort-?".
Charwin reisde ook naar Australie om de rituele songlines van de
oorspronkelijk bewoners van Australie te bestuderen. Songlines zijn routes door
het landschap die zijn vastgelegd in liederen. De ankerpunten van de route zijn
tegelijkertijd natuurlijke
fenomenen
van het landschap
en heilige plaatsen
gerelateerd aan mythologische voorvaderen. De oorspronkelijke
bewoners van
Australie, die voor de komst van de Europeanen leefden als jager-verzamelaars,
zochten spirituele vernieuwing door zich zingend/lopend
te verplaatsen in de
'droomtijd', de tijd dar de voorouders de wereld zingend schiepen,
The Songlines was het laatste boek dar nog tijdens Chatwins leven werd
gepubliceerd. In de tweede helft van dit boek probeert hij nog een keer zijn
ideeen over de nomadische wortels van de menselijke soort onder woorden te
brengen, door een groot aantal citaten over reizen, beweging en lopen bijeen te

CH.\T\'ON, B.: Anatomy of restlessness. Uncollected U7ritings 12-13. Anatomy of Resttessness is ecn
postuum gepubliceerde
verzamcling bricven en essays. Tn cen brief aan Tom Masschler, die ook
in deze verzameling is opgenomen, geeft Charwin een schers van de opzel van her boek. In deze
brief wordt zijn romantische
visie op het nomadcndom
duidelijk.
299 CH,\T\X1N, B.: 111 Patagonie (Amsterdam
1989 [1977D.
298
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deed hij in kortere vorm in een essay uit 1970 getiteld It's
woorden:

a nomad nomad world, dat hij besluit met de gedenkwaardige

All our activities are linked to the idea of journeys. And I like to think that our
brains have an information system giving us our orders for the road, and that here
lie the mainsprings of our restlessness. At an early stage man found he could spill
out all this information in one go, by tampering with the chemistry of the brain. He
could fly off on an illusory journey or an imaginary ascent. Consequently settlers
naively identified God with the vine, hashish or hallucinatory mushroom, but true
wanderers rarely fell prey to this illusion. Drugs are vehicles for people who have
forgotten how to walk30I.
In de tweede helft van de rwintigste eeuw lijkt het wandelen over lange
afstanden zich als een virus over Europa te hebben verspreid. Niet aileen de
wegen naar Santiago worden
druk belopen,
maar ook tal van andere
langeafstandswandelpaden
die als een dicht net over Europa zijn uitgespreid.
Wandelevenementen
als de Nijmeegse Vierdaagse moeten een stop zetten op
het aantal deelnemers om de zaak in de hand te kunnen houden.
En zoals het wandelessay een product was van de negentiende-eeuwse
lireraruur-w, zo is het minutieuze verslag van een lange wandeltocht
typisch
voor de wandelliteratuur
van de twintigste eeuw. De wandelaars hebben hun
eigen tijdschriften, zoals het Nederlandse
Op Lemen Voeten, waarin de verslagen
van verre of minder verre wandelingen
worden opgenomen,
en tal van
verslagen worden in boekvorm
gepubliceerd.
Helaas zijn niet al deze
wandelaars ook oorspronkelijke denkers en begaafde Iiterarorenw-.
Ook hier weer zijn de Engelse wandelaars goed vertegenwoordigd.
Een van
de vroege representanten van het genre was John Hillaby (1917-1996) die naam
maakte met Journry through Britain304, het verslag van een voettocht van Land's
End in het uiterste zuidwesten van Engeland naar John O'Groats in het uiterste
noordoosten
van Schotland, een wandeling van zo'n duizend mijl. In 1972
publiceerde Hillaby Journry through Europe, het verslag van een voettocht van
Hoek van Holland naar Nice. In de Verenigde Staten, die, ondanks de werken
van Thoreau, geen echte wandelcultuur
kennen, werden de boeken van Peter
Jenkins bekend als tegenhangers van de roadmovie, een genre dat in 1973, toen
Jenkins aan zijn eerste lange tocht begon, populair was. Waar de roadmovies naar

"" CH \T\X"h",B.; The Song/incs (London 1988 l19871).
CH:\T\X1N, IL Anatomy of restlessness. Uncollected lYilitings 106.
302 Her wandelessay
als een zelfstandig literair genre los van algemene

1111

beschrijvingen
van de naruur.
301 Rebecca
Solnit: [.".J the necessary combination

of silter

SOL'-!IT, R.: Wanderillst 129.
30-' Eerste druk in 1968
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goed Amerikaans gebruik altijd een gemotoriseerde
reis door Amerika als
onderwerp hebben, ging Jenkins te voet. Jenkins eerste tocht begon in de staat
New York in het noordoosten van Amerika en eindigde in 1975 in New
Orleans. Een tweede tocht begon in 1976 in New Orleans en eindigde
tweeeneenhalf jaar later in Oregon aan de westkustv>. Een hoofdstuk apart in:
deze serie is Ffyona Campbell. Zij begon op haar zestiende in het noorden van
Schotland-w
aan een voetreis rond de wereld. Nadat ze Engeland had
doorkruist, begon ze op haar achttiende aan een tocht door Amerika van New
Yark naar Los Angeles. Op haar eenentwintigste doorkruiste ze Australie: een
tocht van 3200 mijl, die ze aflegde met een gemiddelde van 50 mijl per dag. In
1991 begon ze aan de tocht van zuid naar noord door Afrika. Tijdens deze
tacht liep ze gemiddeld eenendertig mijl per dag gedurende rwee jaar. Het
laatste gedeelte van haar voettocht rand de wereld liep Campbell in 1994, door
van het zuiden van Spanje naar de Noordzeekust te lopeno Op de veertiende
oktober van dat jaar kwam ze aan in John O'Graats, waarmee na elf jaar en
twintigduizend mijl haar voettocht om de wereld was voltooid. Campbell
publiceerde verschillende boeken over haar tochten en vatte de hele reis samen
in het 1996 verschenen The Whole Story.
Jenkins en Campbell werden gesponsord
bij hun grote voettochten.
Campbell gebruikte haar wandeltochten
ook om geld in te zamelen voor
verschillende 'goede doelen'. 20 stond zij met haar ene been in de literaire
traditie van schrijvende wandelaars, en met haar andere in die van de grote
marsen met een 'missie'. Zowel in Europa als in Amerika zijn in de tweede helft
van de twintigste eeuw de vredesmarsen, protestmarsen,
stille tochten en
voettachten om geld in te zamelen ontelbaar. In Nederland zijn in karte tijd de
stille tochten populair geworden als middel om te protesteren tegen zinloos
geweld en om slachtoffers van rampen en geweld te gedenken. Daarmee heeft
de wandeltocht een vorm gekregen die aansluit bij de varm die in hoofdstuk II
als een moderne vorm van pelgrimage is behandeld.
Een voorlopige conclusie kan zijn dat het lopen waarschijnlijk zowel
spirituele als cognitieve winst oplevert, gezien het feit dat het in sommige
premoderne
godsdiensten en in enkele takken van het boeddhisme
een
belangrijke plaats inneemt in het religieuze ritueel, en gezien het feit dat het
door intellectuelen door de eeuwen werd beoefend ter bevordering van het
denkvermogen.
Er zijn echter ook genezende kwaliteiten aan het lopen
toegekend, en gezien het feit dar in hoofdstuk IV is gepleit voor nieuwe
theologische inbedding van de pelgrimage via het concept 'genezing', zal
JENKINS, P.: A Walk Across .America (New York 1979); JENKH-..s, P. & B. JENKINS: The Walk
West. A Walk Across .Araerica2 (New York 1981); Jenkins werd gesponsord
door de National
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hieronder in paragraaf 4 eerst kart de literatuur worden besproken die de
genezende kwaliteiten van het lopen in letterlijke zin behandelt. Daarna zal in
paragraaf 5 wat uitgebreider de literatuur worden besproken waarin verslag
wordt gedaan van de neuronale aspecten van het lopeno Ook uit deze literatuur
blijkt dat lopen genezende kwaliteiten heeft.

V.4. LOPEN EN GENEZING
De citaten van pelgrims, wandelaars en hardlopers in dit hoofdstuk geven
een vermoeden van wat 10pen307 voor mens en kan betekenen.
Al enkele decennia wordt het fenomeen van de runner's high onderzocht. In
een artikel uit 1980 wordt bericht over een EEG onderzoek, waaruit blijkt dat
proefpersonen
die vermoeid waren na het volbrengen van hun dagtaak beter in
staat waren te switchen tussen een verbale taak en een taak met beelden na een
half uurtje joggen. Het effect was hetzelfde als dat van een nacht slapen, aldus
de auteur=". Er is veel gespeculeerd over de oorzaak achter de runner's high,
maar vooral buiten, of in de marge van, de wetenschap. Endorfmes
worden
vaak genoemd als de veroorzakers=".
Vooral in de jaren zeventig werd er
wetenschappelijk
onderzoek
gedaan naar de gezondheidsaspecten
van het
hardlopen. De meeste studies tonen aan dat hardlopen de fysieke en mentale
gezondheid ten goede komt en een effectief middel is in het omgaan met stress.
Ook is het ontdekt als een mid del tegen depressie-t''.
Tegelijkertijd werd er ook al vroeg aandacht besteed aan de verslavende
aspecten van het hardlopen-' '. Aanvankelijk sprak men nog over een 'positieve
verslaving', maar sommige hardlopers
bleken niet buiten het hardlopen
te
kunnen en vertoonden de neiging ook met blessures door te blijven trainen en
zo hun gezondheid
ernstige schade toe te brengen. Ook bleek sams de
dagelijkse training belangrijker te worden geacht dan baan, familie en sociale
307 Hier zij nogmaals verwezen naar noot 23 van dir hoofdstuk, waarin wordt besproken
dat
wandelen en harcllopen op her niveau van de aansturing (dus her niveau van zenuwbanen en
spieren) veel minder van elkaar verschillen dan op het eerste gezicht lijkt. Om die reden wordt
hier geen onderscheid gemaakt russen beide gangen.
308 \Xl"GE~L\KF.R,H. & L. GOLDSTEIi\::The runner's high, in: Tbe jOtlmal of Sports Medicine and
Pbysical Fitness 20/2 (1980) 227-229.
309 Zie voor een overzicht van de literaruur: CH.IN, C. S. & H. Y. GROSS~L\N:Psychological
effects of running loss on consistent runners, in: Perceptual and Motor Skills 66/3 (1988) 875-883;
BOSSCHER,R. J.: futnningtberapie bij depressie (Amsterdam 1991).
3111 Zie voor een overzicht van de Iireraruur: BOSSCHER,
R. J.: FVmningtberapie bij depressie.
311 Daarvoor zijn verschillende meetmethoden
onrwikkeld. Over de kwaliteir ervan blijken de
onderzoekers onderling nogal van mening re verschillen. Daarom zal aan deze literaruur hier
slechrs kort aandacht worden besteed. Zie: PIERCE. E. F.: Exercise dependence syndrome in
runners, in: SP0l1S Medicine 18/3 (1994)149-155.

418

[EN lIlAAKT

DE WEG

AL LOPEND

contacten-!-.
In eerste instantie werd vooral gedacht dat een gebtek aan
alternatieve strategieen om met stress om te gaan daarvan de eerste oorzaak
was. Een onderzoek uit 1988 toonde aan dat hardlopers inderdaad symptomen
van ontwenning vertonen wanneer ze moeten stoppenu-, Het onderzoek kon
geen
duidelijkheid
verschaffen
over
de
vraag
of
dit
echte
onrwenningsverschijnselen
zijn, of eeo terugkeer naar de staat van voordat er
met hardlopen
werd begonnen.
Uit een ander onderzoek
blijkt dat de
frequentie
en niet de duur (afstand) van het hardlopen
correleert
met
verslaving, terwijl de duur (afstand) en niet de frequentie correleert met
stemmingsverbetering.
Langeafstandlopers
vertonen
minder
angst,
depressiviteit,
vijandigheid en spanning dan gemiddeld-!+
Verslaafden
aan
hardlopenu>
vertonen
daarentegen
in enkele onderzoeken
een positieve
correlatie tussen de mate van verslaving en de mate van angst en rigiditeit, en
een negatieve correIa tie tussen de mate van verslaving en de mate van
zelfvertrouwen.
Andere
onderzoekers
zien correlaties
tussen het to tale
'loopvolume'
van de persoon en verslaving: hoe langer de loopgeschiedenis,
hoe langer de afstanden die worden gelopen en hoe frequenter er wordt
gelopen, des te meer kans op verslaving. Het deelnemen aan competities
correleert ook positief met verslaving-"
Als achterliggende
oorzaak voor de verslaveode werking van hardlopen
worden ook weer de endorfines genoemd317. Echter: een stof die de werking
van endorfines oogedaan kan maken (naloxone) lijkt geen effect te hebben op
de runner's hig1i'18. Een ander onderzoek mat wel een verhoogde concentratie
end or fine in het bloed, maar vond geen verband met verslaving-!". Enkele
onderzoekers beschouwden al in een vroeg stadium niet het endorfinesysteern,

.112

idem

c.

eHe\;\!,
S. & H. Y. GROSS1\I.\' : Psychological
effects of running loss; MORRIS, 1\1., H.
STEINBERG, E. A. SYKES & P. S.\L~ION: Effects of temporary withdrawal from regular running, in:
Journal of Psychosomatic Research 34/5 (1990) 493-500 .
.114 C!-I..\PM.IN, C. L. & J. M. DE CISTRO: Running
addiction: measurement
and associated
psychological
characteristics,
in: The [oumat of Sports Mediane and Physical FilJ1eSS30/3 (1990) 283290.
111

Her verschijnsel doer zich overigens ook voor bij andere vormen van Iichaamsbeweging.
Zie:
FURST, D. M. & K. GERMONE: Negative Addiction
in Male and Female Runners and Exercisers,
in: Perceptual an Motor Skills 77 /1 (1993) 192-194; PIERCE. E. F.: Exercise dependence syndrome in
runners.
315

116
317

PIERCE. E. F.: Exercise dependence
Zie voor de belangrijkste Iiteraruur:

31H M.IR.KOFI', R. A., P. RY.\N & T.
running, in: Medicine and Science
119 PIERCE, E. F., N. W. E.\SnLI~,
endorphin
response to endurance
Motor Skills 77 /3 (1993) 767-770.

syndrome
idem

in runners.

YOL:NG: Endorphins
and mood changes in long-distance
in Sports and Exercise 14/1 (1982) 11-15.
H. L. TRIP \THI, K. G. OL~O:-l & W. L. DE\\T.Y: Betaexercise: relationship
to exercise dependence,
in: Perceptual and
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maar het catecholaminesysteem
als de meest voor de hand liggende locus van
onderzoek-".
Dat beweging in het algemeen en hardlopen in her bijzonder voor een
beperkte groep patienten met een depressie een goede remedie blijkt te zijn, is
zo langzamerhand gemeengoed321.
Ruud Bosscher heeft in 1991 de literaruur
tegen het licht gehouden, en het onde.rzoek werd methodologisch
niet altijd
vlekkeloos bevonden.
Wel trekt Bosscher
de conclusie dar de literaruur
aannemelijk maakt dat hardlopen een antidepressief
effect kan hebben. De
hypothesen
over de oorzaken
achter dit antidepressieve
effect van het
hardlopen verdeelt Bosscher in twee groepen: biologische verklaringen
en
psychosociale verklaringen.
De eerste biologische verklaring sluit aan bij de monoaminehypothese
van
depressiev". Een toename in noradrenaline,
serotonine
en dopamine in de
hersenen kan de afname van depressie na lichamelijke inspanning verklaren. Dit
zijn de stoffen waarvan de werking ook wordt beinvloed door de gebruikelijke
medicatie tegen depressie. Studies met dieren ondersteunen
de hypothese dat
deze staffen door lichaamsbeweging
van nature worden aangemaakt in de
hersenen, en bij menselijke proefpersonen
worden hogere plasmaconcentraties
van (metabolieten van) deze stoffen gemeten. Enkele van deze onderzoeken
suggereren dat een bepaald minimum aan inspanning vereist is wil er sprake zijn
van een therapeutisch effect. Het feit dat het effect zowel bij patienten met een
depressie als bij gezonde proefpersonen
optreedt, doet Bosscher twijfelen over
de juistheid van de monoaminehypothese.
De endorfinehypothese
is de tweede biologische verklaring die Bosscher
behandelt. Theoretisch is het niet onmogelijk dat endorfines tot verlichting van
depressieve klachten leiden, maar het oudere onderzoek vertoont discrepanties
ten aanzien van de daadwerkelijke productie van endorfines,
De derde hypothese
die Bosscher
in dit verband behandelt
als een
biologische verklaring is de relaxatiehypothese.
Dit is een techniek die veel
overeenkomsten
vertoont met meditatie- en ademhalingstechnieken
waardoor
een diepe ontspanning kan optreden.
Tenslotte
is er de (psychosociale)
afleidingshypothese:
het is niet de
beweging
zelf maar de afleiding
van het depressieve
gepieker
die
verantwoordelijk is voor de antidepressieve effecten van het hardlopen.
320 WINDER, W. W., R. C. HICJ(sON,j.
K~L I-L\CBr::RC;, A. A. EHS,\NI &J. A. MCLANE:
Training-induced changes in hormonal and metabolic responses to submax:imal exercise, in:
[ourna! oj Applied Ph)'si%gy 46/4 (1979) 766-771; THOMPSON,J. K. & P. BL\NTO ': Energy
conservation and exercise dependence: a sympathetic arousal hypothesis, in: Medicine and Science in
Sports and Exercise 19/2 (1987) 91-99.
321 En nict een uitvinding van de moderne geneeskunde. Robert Burton (1577-1640) beschouwt
beweging al als de besre remedie regen melancholie in zijn The Anatomy o/MelancholY.
322 Zie ook: IY.8
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Zoals Bosscher terecht opmerkt sluiten al deze hypothesen elkaar niet uit,
Hij heeft daarom een theoretisch
kader ontworpen
waarin verschillende
hypothesen een plaats kunnen krijgen, en daarnaast een goed gecontroleerd
onderzoek opgezet om de psychosociale
hypothese opnieuw te testen, Het
theoretische
kader waarbinnen
Bosscher het effect van hardlopen
tegen
depressiviteit
wil toetsen is dat van de 'competentieverbetering'.
Bosscher
neemt daarvoor de integratieve depressietheorie
van Lewinsohn e.a en de self
efficacy theorie van Bandura als uitgangspunt. 01' grond van deze theorieen mag
worden verwacht dat de runningtherapie
een effect zal hebben dat volgens een
bepaalde lijn verloopt: verbetering van de (gepercipieerde) lichamelijk conditie
- verbetering van de lichamelijke competentie - verbetering van de algemene
competentie - verbetering van de globale zelfwaardering - vermindering van
depressie.
De runningtherapie
in dit onderzoek duurde twaalf weken. In die twaalf
weken liepen de patienten - gedeeltelijk samen met de therapeut en gedeeltelijk
aileen - gemiddeld drie keer per week hard. De resultaten van het onderzoek
laten zien dat vooral patienten met een 'depressie in engere zin' (een nog niet
lang bestaande depressie met matige tot ernstige symptomen) meer baat hebben
bij runningtherapie
dan bij ondersteunende
gesprekstherapie.
Deze groep
patienten
vertoont
een sterke vermindering
van de pathologie
en een
verbetering van de zelfwaardering en ccmpetentiev>.
Er is intussen een corpus aan wetenschappelijke
literatuur over de heilzame
werking van lichaamsbeweging,
met name hardlopen, bij depressie, onderzocht
met uiteenlopende
onderzoeksdesigns->'.
Samenvattend:
het lijkt voldoende
aangetoond dat hardlopen voor een beperkte groep patienten met een depressie
een adequate therapie is. Met andere woorden: wat uit anekdotische berichten al
sterk naar voren kwam, mag ook wetenschappelijk
als aannemelijk worden
beschouwd: (hard)lopen heeft genezende kwaliteiten.
In de volgende paragraaf zal aan de hand van neurowetenschappelijk
onderzoek
vanuit
verschillende
perspectieven
anatomie,
fysiologie,
ziektebeelden, dieronderzoek - een poging worden gedaan te achterhalen welke
mechanismen schuil gaan achter de genezende kwaliteiten van het lopen.

R. J.: Rtmningtherapie bi) depressie.
Zie voor een overzichr: SALMON, P.: Effects of physical exercise on anxiety, depression, and
sensitivity to stress. A unifying theory, in: Clinical PsychologicalReview 21/1 (2001) 33-61; DLTNN, A.
L., M. H. TRIVEDI, J. B. K\MPERT,
C. G. CLARK & H. O. CHAMBLISS: Exercise treatment for
depression. Efficacy and dose response, in: American [ournal for Preventive Medicine 28/1 (2005) 1-8.
Zie voor toepassing in de psychotherapeutische praktijk: PROBST, M. & R. J. BOSSCHER (red.):
Ontwikkelingen in depsychomotonsche tberapie (Zeis t 2001).
323 BOSSCHER,

324
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V.S LOPEN ALS EEN ANTIDEPRESSIVUivf EN EEN DRUG
De basale ganglia

Inleiding
De overwegingen van Vuysje en Chatwin in de Inleiding maken gewag van
het lopen als een antidepressivum en een drug. Uit talloze anekdotes en ook uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mens en zich beter voelen na een £link
eind lopeno Wanneer de mens is geevolueerd als een jager-verzamelaar die
jaagde met de uitputtingsmethode,
dan zou het best kunnen dat dit fenomeen
in de menselijke fysiologie besloten ligt. En wanneer het lijkt op een
antidepressivum
en een drug, dan weten we ook ongeveer waar we die
fysiologische predispositie moe ten zoeken. Uit het onderzoek dat hieronder zal
worden besproken blijkt dat er een complexe maar nauwe relatie bestaat tussen
beweging, stemming en cognitie. De bas ale ganglia - een verzameling
subcorticale structuren aan de voorkant van de hersenen - spelen bij de
regulering daarvan een centrale rol. De neurotransmitter
dopamine is voor het
functioneren van de basale ganglia, en dus ook voor het reguleren van
beweging, stemming en cognitie, van cruciaal belang. De dopamineactiviteit
moet binen bepaalde parameters blijven, afwijkingen naar boven of naar
beneden veroorzaken op de lange termijn gezondheidsproblemen.
Het is echter
niet zo dat de optimale waarde zonder meer is gerealiseerd in gezonde
individuen.

Anatomie en functie
De bas ale ganglia zijn pas vanaf het midden van de jaren tachtig van de
twintigste eeuw object van intensief onderzoek geworden325. Het onderzoek is
vooral op gang gekomen in verband met enkele invaliderende ziektes, zoals de
ziekte van Parkinson en de ziekte van Huntington, die nauw samenhangen met
het disfunctioneren van een of meer structuren van de basale ganglia. Met name
het werk van Garrett Alexander en zijn collega's DeLong en Crutcher hebben
de basale ganglia op de kaart van het neurologisch onderzoek gezet en de rol
van de basale ganglia, met name in het functioneren van de frontale cortex, aan
het licht gebracht.
De drie belangrijkste structuren van de basale ganglia zijn de globus pallidus,
de caudate nucleus en het putamen. De caudate nucleus en het putamen heten samen
Door mid del van paricnrcnsrudics, post mortem hersenonderzoek, dieronderzoek en recent ook
onderzoek
met beeldvorrningtechnieken
als PET en fMRl en door middel van

.125

cornputermodcllen.
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het neostriatum, orndat zij de fylogenetisch meest recente structuren zijn. De
globuspallzdus,
verdeeld in een extern en een intern segment, wordt ook
paleostriatum genoemd. Neostriatum en paleostriatum vormen samen het corpus
striatum. Daarnaast wordt een gedeelte van de substantia nigra (het zogenoemde
pars reticu/ata) tot de basale ganglia gerekend, evenals de subthalamic nuc/eus326.
De basale ganglia onderhouden een dicht netwerk van verbindingen met de
cortex, dat wil zeggen: ze ontvangen topografisch georganiseerde projecties van
aile gedeelten van de cortex en ze projecteren zelf, eveneens topografisch
georganiseerd, terug naar met name de frontale cortex. Op deze manier worden
een aantalloops of circuits gevormd327.
Deze circuits zijn verdeeld in vijf grote 'bundels', die vanuit de verschillende
corticale gebieden enigszins verschillende routes door de basale ganglia volgen,
en betrokken zijn bij verschillende neurologische process en: (1) her motorciraat
projecteert naar de motorcortex en regelt de beweging; (2) het oculomotorarczat
regelt de oogbewegingen;
dan zijn er rwee prefrontale
circuits: (3) een
dorsolateraal prifrontaal circuit, dat een belangrijke rol lijkt te spelen in het
werkgeheugen, en (4) een lateraal orbitofrontaal circuit, dat vooral (het switchen
van) de aandacht regelt; en tens lotte (5) een limbisch circuit, dat een structuur
heeft die wat afwijkt van de andere circuits, en een rol speelt in stemming,
motivatie en emotie. Deze circuits lijken verreweg het grootste gedeelte van
hun weg volkomen gescheiden te blijven: het zijn paralleile loops. Dat geldt
waarschijnlijk niet aileen voor de grote 'bundels', maar ook voor ieder van de
grote hoeveelheid 'kabels' waaruit iedere 'bun del' bestaat328.
Ieder van de vijf 'bundels' is bovendien verdeeld in twee 'deelbundels' die
verschillende routes door de basale ganglia volgen: de zogenoemde 'directe' en

Deze terrninologie wordr nict consequent
gehanteerd. Regelmatig wordr met de term striauo»
alleen her neostriatum bedoeld. Her onderscheid
is hier niet van belang en hier zal verder aileen
over striatus: worden gesproken.
Ook wat betrefr de strucrurcn
die al dan niet tot de basale
ganglia horen is er niet altijd overeenstemming
.
.127 Een
heldere schematische
illusrraries van de hier beschreven
anarornische
en functionele
kenmerken van de basale ganglia is te vinden bij: AU,:-;,\NOER, G. E., I\L D. CRUTCHE.R & M. R.
DELONG: Basal ganglia~thalamocortical
circuits: parallel substrates
for motor,
oculomotor,
'prefrontal' and 'limbic' functions, in: Progress i11Brain Researtb 85 (1990) 119-146.De basale ganglia
projectercn
behalve naar de fronrale cortex ook - maar in veel mindere
mate - naar de
hersensrarn. Zie: GROENEWECEN, f-I. J., O. A. V.\N DEN f-IEU\,FL, D. C. C.\TH, P. VOORN & D. J.
VELnL\N: Does an imbalance between the dorsal and ventral striatopallidal
systems playa role in
Tourettc's
syndrome? A neuronal circuit approach, in: Brain and Deielopmen: 25 (Suppl. 1) (2003)
S3-S14; AJ.L,_-\1·OER, G. E.: Basal ganglia-thalamocortical
circuits: their role in control of
movements,
in: JOli171al of Clinical Neurophysiology 11/4 (1994) 420-431; P.\RENT, A., & L.-f-I.
H.\ZR ..\Tl: Functional
anatomy of the basal ganglia. 1. The cortico-basal
ganglia-thalamo-cortical
loop, in: Brain Research Reviews 20/1 (1995) 91-127.
128 GOLO.\L \/\:-R.\KIC, P. S. & L. D. SELEWl/\:: New frontiers in basal ganglia research, in: Trends in
326

Neurosciences 13/7 (1990) 241-244.
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de (langere, meer gecompliceerde)
'indirecte' route=". De informatie van de
cortex komt altijd binnen via het striatum en wordt daarna langs de twee
anatomisch en fysiologisch verschillende routes door de basale ganglia geleid en
onderworpen
aan een gecompliceerd
proces van inhibitie en excitatie, om
daarna via de thalamus weer teruggestuurd
te worden naar de (frontale)
cortexw. Op deze manier wordt in de basale ganglia informatie geselecteerd,
gewogen en van een urgentielabel
voorzien: de in forma tie is 'relevant' of
'achtergrondruis'.
De functie van de basale ganglia zou omschreven
kunnen
worden als in principe inhiberend en selectief disinhiberend, dat wil zeggen: de
basale ganglia wegen de verschillende inkomende prikkels tot actie en heffen
selectief de inhibitie op de meest urgente op. Dat geldt niet aileen voor het
circuit dat de motorische functies regelt, maar ook voor de prefrontale en de
limbische circuits, die invloed hebben op respectievelijk cognitie en stemming.
Ook spelen de basale ganglia een cruciale rol in leerprocessen,
vooral in het
geval van
routinehandelingen
en gewoontevorming
(het procedureel
geheugen)331. Het zijn dan ook vooral deze routinehandelingen
die door de
basale ganglia gereguleerd worden=".
Disfunctie in deze circuits leidt tot min
of meer
ernstige
verstoring
van de motorfuncties,
een scala aan
neuropsychiatrische
storingen
(waaronder
depressie, dwanghandelingen
en
verandering
in de persoonlijkheid),
cognitieve
storingen
en een slechte
De complexiteit
van dit netwerk
is nog lang niet
geheugenfunctie333.
doorgrond->.
Het voordeel van de ver doorgevoerde
segregatie van de verschillende
circuits is duidelijk: op die manier kunnen verschillende
selectieprocessen
ONN, S.-1'., A. R WEST & A. A. GRACE: Dopamine-mediated
regulation of striatal neuronal
and network inreractions, in: Trends in Neurosciences 23/10 (Suppl.) (2000) S48-S56; GERFEN, C. R.:
Molecular effects of dopamine
on striatal-projection
pathways, in: Trends in Neurosdences 23/10
(Suppl.) (2000) S64-S70
330 Zie voor gedetailleerde
beschrijving:
Sxrm«, Y, M. D. BEVAN, E. SHTNK & J. P. BOLAM:
Microcircuitry
of the direct and the indirect pathways of the basal ganglia, in: Neuroscience 86/2
(1998) 353-387 .
.131 GR.\YB1EL, A. 1-.1.: The basal ganglia: learning
new tricks and loving it, in: Curren! Opinion in

.129

(2005) 638-644; OBESO, J A., M. C. RODRiGUEZ-OROZ, M. RODRiGUEZ j. L.
L.'.NC1EGO,j. ARTTED.\, N. GONZALO & c. \Y./. OLANOW: Pathophysiology
of the basal ganglia in
Parkinson's disease, in: Trends in Neurosciences 23/10 (Suppl.) (2000) S8-S19.
332 JOG, M. S., Y KL'IlOT,\, C. 1. CONNOLY, V. H:II.LEG,\ART & A. M. GR.-\YllTEJ.: Building
neural
representations
of habits, in: Science 286/5445
(1999) 1745-1749; GR,\ Y1lIEL, A. M. & S. L. R·\UCH:
Toward a neurobiology
of obsessive-compulsive
disorder, in: Neuron 28 (2000a) 343-347; zie ook:
D.\M,\SlO, A.: Descartes' Error. Emotion, Reason and the Huma» Brain (New York 1994).
133 TEKJN, S. & j. L. CUM~IlNGS: Frontal-subcortical
neuronal circuits and clinical neuropsychiatry:

Nettrobiology 15/6

an update, in: [oumal ojPsychosomotic Research 53/2 (2002) 647-654.
3,4 1'.\REI T, A., F. S.\TO, Y WU, M. TJVESQUE & M. PARENT: Organization
the importance
of axonal collateralization,
in: Trends in Neurosaences 23/10
S27.
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synchroon worden uitgevoerd=>. Maar dat laat wel de vraag open hoe en waar
de noodzakelijke integra tie plaatsvindt, afgezien van de directe verbindingen
tussen de corticale gebieden336. Het meest recente onderzoek van de basale
ganglia is gericht op de opheldering van dat probleem en de meningen daarover
verschillen=".
De circuits ontvangen oak informatie van structuren die geen deel uitmaken
van de circuits zelf. De amygdala, de hippocampus en entorhinale en perirhinale
cortex projecteren
aile naar het striatum. Het striatum heeft een speciale
structuur met grillig gevormde driedimensinale
'eilandjes', de striosomen die een
veel dichtere celstructuur bezitten dan de omringende 'matrix' en bovendien
een heel andere chemische (neurotransmitter)
omgeving vormen. De afferente
en efferente verbinclingen lijken deze structurele verschillen te respecteren. De
corticale projecties eindigen vooral in de matrixgedeelten
en de projecties van
limbische structuren (indusief de mediaal prefrontale cortex) en van enkele
dieperliggende corticale lagen vooral in de striosomen=". De hypothese is dat
corticale en limbische informatie hier geintegreerd worden339. Integratie lijkt
echter ook plaats te vinden in andere structuren van de basale ganglia340.

m PESS1GLIONE, M., V. Cz ElU\1EC KJ, B. P1UON, B. DUBOIS, M. SCI-IUPB,\CH, Y. AGID & L.
TREJ'vffiL.,\Y: An effect of dopamine
depletion
on decision-making:
the temporal coupling of
deliberation and execution, in: [ouma! of Cognitive Neuroscience 17/12 (2005) 1886-1896.
336 GROENEWEGEN, H.J., H. W. BERENDSE,j.
G. WOLTERS & 1\. H. M. LOHMAN: The anatomical
relationship
of the prefrontal
cortex with rhe striatopallidal
system, the rhalamus and rhe
amygdala: evidence for a parallel organization,
in: Progress in Brain Research 85 (1990) 95-116.
m KOL.O~flETS, B. P.,j. M. DENl.\U, P. M"\JLLY, 1\. MENETREY,]. GLOWINSKl & A.
M. THIERRY: Segregation and convergence
of information
flow through the cortico-subrhalamic
parhways, in: Tbe journal of Neuroscience 21/15 (2001) 5764-5772; BEV.\N, M. D., N. p, CL.ARKE &J.
P. BOL-\~I: Synaptic integration of functionally diverse pallidal information in rhe entopeduncular
nucleus and subrhalamic
nucleus in rhe rat, in: Tbe [ournal of Neuroscience 17/1 (1997) 308-324;
KOLOM1ETS, B. P.,]. M. DENL\u,j. GLOW1NSKl & A. M. THIERRY: Basal ganglia and processing of
cortical information:
functional interactions
between trans-striatal
and trans-subthalamic
circuits
in the substantia nigra pars reticulata, in: Neuroscience 117/4 (2003) 931-938; GROENEWEGEN, H.
j., Y. GrU.lS-DE GR.v\1' & W. J. SMEETS: Integration
and segregation
of limbic cortico-striaral
loops at rhe rhalamic level: an experimental
tracing study in rats, in: [ouma! of Cbemical
Neuroanatomy 16/3 (1999) 167-185; JOEL, D. & T. WEINER: The organization of rhe basal gangliarhalamocortical
circuits: open interconnected
rarher than closed segregated, in: Neuroscience 63/2
(1994) 363-379; H.\B[;R, S. N.: The primate basal ganglia: parallel and integrative networks, in:
[oumal of Cbemica! Neuroanatomy 26/4 (2003) 317-330.
33~ Hoewel de hippocampus
ook naar de matrix projecteert.
GR,I.YB1EL, A. M.: Neurotransmitters
and neuromodulators
in rhe basal ganglia, in: Trends in Neurosaences 13/7 (1990) 244-254.
339 GR,\yBlEL, A. M.: Neural
networks: neural systems V: basal ganglia, in: Tbe [oumal of American
P.rycbiatry 158/1 (2001) 21; GOLD!VL'u'\1-R.\KlC, P. S. & L. D. SELEMON: ew frontiers in basal
ganglia research; S,\KA, E. & A. M. GRA YBIEL: Pathophysiology
of Tourette's
syndrome: striatal
pathways revisited, in: Brain and Development 25 (Suppl. 1) (2003) S15-S19.
14() MCH.\FFIE,j.
G., T. R. ST.\ 'cORD, B. E. STEIN, V. COlZET & P. REDGR.-IVE: Subcortical loops
through the basal ganglia, in: Trends in Neurosciences 28/8 (2005) 401-407.
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De matrix van het striatum ontvangt, zoals gezegd, overwegend prajecties
van de cortex, en de topografische
projecties van de cortex worden daar
uiteengerafeld
en gehergroepeerd
in klein ere modules, om vervolgens in de
globus pallidus wederom
te worden
samengevoegd
volgens de corticale
topografie.
Her lijkt waarschijnlijk
dat door deze fijnrnazige opdeling en
verspreiding van de corticale projecties in het striatum corticale informatie van
uiteenlopende
herkomst
en limbische
informatie
gelntegreerd
worden>".
Mogelijk is een groepje interneurorien (de TonicallY Active Neurons), dat verspreid
ligt over het hele striatum,
betrokken
bij dit integratieproces.
Deze
interneuronen
blijken met willekeurig verspreid te liggen maar zich op te
houden op de grenzen van de modules onderling en op de grenzen tussen de
matrix en de striosomen. Hun (tonische) vuurpatroon blijkt bovendien over het
hele striatum temporeel gecoordineerd,
waardoor ze, vooral door middel van
gezamenlijke pauzes, in staat zijn de nlUrpatronen van de projectieneuronen
op
gezette tijden 'gelijk te zetteri', zodat de projecties in de verschillende circuits
een gecoordineerd vuurpatroon
gaan vertonen. Die gezamenlijke pauzes zijn
niet willekeurig maar het gevolg van een leerprocesw. Deze interneuronen
in
her striatum worden aangestuurd
door dopaminerge
prajecties vanuit het
ventrale tegementum en de pars compacta van de stubstantia nigra343. Niet
aileen dopamine speelt een rol bij het functioneren van de basale ganglia, maar
ook tal andere neurotransmiters+',
Neurotransmitters
Vooral het striatum vertoont een gecompliceerd patroon van activiteit door
verschillende neurotransmitters.
Dat patroon is gerelateerd aan de intrinsieke
structuur van het striatum zelf. In de striosomen, die projecties ontvangen van

>.1 FI.\HERTY, A. W. & A. 1\1.GR.\)llIFL: Input-output organization of the sensorimotor stria rum
in the squirrel monkey, in: TIle [ournai ofSclIroscience 14/2 (1994) 599-610; GR.\YBIEL A. M.: The
basal ganglia and cognitive patterns, in: SriJizoplJlrnia Bulletin 23/3 (1997) 459-469; GlLWBIF.I., A.
M.: The basal ganglia and chunking of action repertoires, in: Neurobiolo!!) of Learning and Mesrory
70/1-2 (1998) 119-136.
3.2 AOS.\KI, T., A. 1\L GR.\YBTFL & ,'.L KI~IL'R.\:
Effect of the nigrostriatal dopamine system on
acquired neural responses in the striatum of behaving monkeys, ill: Science 265/5170 (1994) 412415; Aos.\KJ, T., H. TsL'BOK\\X'\,
A. ISHID.\, K W.\T.\N.\BF., A. ]1.1, GR.\YHlEL & 1\1, KHlCR.\:
Responses of tonically active neurons in the primate's srriarurn undergo systematic changes
during behavioral sensorimotor conditioning, in: Tbe [onmai of Nenrosaence 14/6 (1994) 3969-3984;
AOS.\J'::I, T, 1\1. N,\WR.\
& A. M. GR \YHIEL: Temporal and spatial characteristics of tonically
active neurons of the primate's striatum, in: [oumai ofl\.'europb)'Siology 73/3 (1995) 1234-1252,
.\4, GR,\YHIEL, A. M, T AOS.\KI, A. \'(I, FUHERTY & 1\L KIML'R.\: The basal ganglia and adaptive
motor control, in: Saence 265/5180 (1994) 1826-1831.
.l+; Voor de definitie van een neurotransmitter
zie: IV.8
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het limbisch systeem, zijn andere neurotransmitters
en transmitterreceptoren
te
vinden dan in de matrix, die projecties ontvangt van de cortex.
Voor her hele striatum lijkt dopamine de belangrijkste neurotransmitter.
De
ingewikkelde neurotransmitterdynamiek
van het striatum wordt aangestuurd
door dopamineprojecties'<'
van de substantia nigra pars compacta en het
ventrale tegmentum, die het hele neostritaum bereiken en oak projecteren naar
grote delen van de cortex. Dopamine bepaalt o. a. de balans tussen de directe
en de indirecte route door de basale ganglia. Ook voor de leerprocessen van
routinehandelingen
blijkt dopamine anontbeerlijk,
zowel bij de acquisitie van
346
die handelingen als bij het 'onthouden' ervan .
Veranderingen
in deze dapamineprojecties
kunnen
een cascade van
gebeurtenissen
tot gevolg
hebben,
die uren
kan duren
omdat
de
dopamineprajecties
gedeeltelijk werken als neuromodulatoren
en, anders dan de
neurotransmitters
die hun activiteit beperken tot de neuronale synaps en snel
kunnen werken, een algemeen en diffuus effect hebbenv'". De activiteit van de
dopaminerge neuronen is vaor een deel continu, met varia ties afhankelijk van
o.a. het dag-en-nachtritme,
en voor een deel afhankelijk van stimuli348. De
dopamineactiviteit
kent in feite drie tijdschalen: (1) pieken van activiteit die
honderd tot driehonderd
millisecanden duren, die vooral een positite prediction
error (een 'onverwachte
meevaller') signaleren; (2) activiteit die van enkele

GR,\YB1EL, A. M.: Neurotransmitters
and neuromodulators
in the basal ganglia; AlLX.\NDER,
G. E., M. D. CRUTCHER & M. R. DELONG: Basal ganglia-thalamocortical
circuits; zie voor de
projecties van dopaminerge
neurorien naar her neostriatum:
GERFEN, C. R., M. HERKENf-L-\M & J.
THIBAULT: The neostriatal mosaic: II. patch-and
matrix-directed
mesostriatal
dopaminergic
and
non-dopaminergic
systems, in: The Journal of Neuroscience 7/12 (1987) 3915-3934;
zie voor de
verschillende
soorten en subsoorten
dopaminereceptoren
in de basale ganglia: HU.Il'lG, X, C. P.
LAWLER, D. E. NICHOLS, ]'vI. ]'vI. LE\'ifJS & R. B. J'vL·\lUvL\N: Dopamine
D1 Receptors,
in:
International Re1JielVof Nelfrobi%J!) 48 (2001) 66-138.
346 Aosaki, T, A. M. Graybiel
& M. Kimura: Effect of the nigrostriatal
dopamine system; Aosaki,
T, H. Tsubokawa,
A. Ishida, K Watanabe, A. M. Graybiel & M. Kimura: Responses of tonically
active neurons; Groenewegen,
H. J-, O. A. Van Den Heuvel, D. C. Cath, P. Voorn & D. J.
Veltman: Does an imbalance between the dorsal and ventral striatopallidal
systems playa role in
Tourette's
syndrome?; Wise, S. P., E. A Murray & c. R. Gerfen: The frontal cortex-basal ganglia
system in primates, in: Critical Rel!iews in Net/robioloJ!) 10/3-4 (1996) 317-356; SCHULTZ, W.: Getting
formal with dopamine and reward, in: Neuron 36 (2002) 241-263.
347 Susan Greenfield
spreekrin
dit verband van 'fonteinen'.
Zie GREENFIELD, S.: The Priuate Lift of
the Brain 41; N1EOULLON, A.: Dopamine and the regulation of cognition and attention, in: Progress
in NetI!vbioloJ!) 67/1 (2002) 53-83;
CHL\~\ G., V. B,\SS.\REO, S. FENU, M. A. DF. Luc.v, L.
SPINA, C C\DONI, E. ACQu,-\s, E. C\RBON1, V. V.\LENTTNI & D. LECU: Dopamine
and drug
addiction: the nucleus accumbens
shell connection,
in: Neuropharmacology 47 (SuppL 1) (2004) 227241; GONON, F.: Prolonged
and extrasynaptic
excitatory action of dopamine
mediated by D1
receptors in the rat striatum in vivo, in: Tbe Jot/rna! of Neuroscience 17/15 (1997) 5972-5978.
:l4R ONN, S.-P., A. R. WEST & A. A. GR.\CE: Dopamine-mediated
regulation; SCHULTZ, W.: Getting
formal with dopamine and reward.
345
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seconden tot enke!e minuten duurt en gerelateerd is aan ailerlei vormen van
beloning, 'acute stress'349 en beweging; en (3) een continue, tonische activiteit,
die zorgt voor het basisniveau aan dopamine dat nodig is voor een normaal
functioneren van de basale ganglia350.
De algemene functie van dopamine en andere catecholamines
in de
hersenen is het verhogen van de signaal - ruis ratio. Dopamine onderdrukt de
spontane achtergrondactiviteit van neuronen en zwakke signalen, en stimuleert
het vuurpatroon van neuronen die reageren op een specifieke stimulus='.
De dopamine neuron en in de substantia nigra pars compacta en het ventrale
striatum reageren met korte pieken van activiteit op omgevingsstimuli die een
positieve connotatie hebben ('belonend' zijn352), maar aileen als die zich
onverwacht voordoen, of beter zijn dan verwacht. Na een leerproces reageren
ze (in iets mindere mate) ook op signalen die be!onende omgevingsstimuli
voorspellen. Corticale signalen die het striatum bereiken tegelijk met een (extra)
dopamine signaal krijgen zo de connotatie 'be!onend' of 'opletten!' en richten
op die manier de aandacht. Te!eurstellende ervaringen gaan gepaard met een
acuut verminderde activiteit van de dopaminerge neuronen-»,
Dopamine is een van de belangrijkste neurotransmitters in de (menselijkej->'
hersenen en is vooral van invloed op adaptatie aan omgevingsfactoren
en
anticipatie op actieprograrnma's. Het heeft een sleutelrol in de regulering van
beweging, stemming, cognitie en motivatie=>, Harddrugs bewerken hun effect
voor het grootste dee! via het dopaminesysteem.
Dat effect is een (langs
verschillende wegen geeffectueerde)
opvoering van de hoevee!heid vrije
dopamine in de hersenen, met name in de nucleus accurnbens=e. Dopamine

Met 'acute stress' wordt hier, net als in hoofdstuk
IV, bedoeld: hanteerbare
en kortdurende
stress, ofwel een 'uitdaging'.
Zie: C\BlB, S. & S. PUGUSI-ALLFG1U: Stress, depression
and the
mesolirnbic dopamine system, in: Psycbopbamlat-ology 128/4 (1996) 331-342 .
.1511 SCHULTZ, W.: Getting
formal with dopamine and reward .
.lSI Voor her neuronaJe
proces dat aan deze functie ten grondslag ligt zie: idem
.152 BRESS,\N, R. A. & J. A. CRIPP,\: The role of dopamine
in reward and pleasure behaviour review of data from preclinical research, in: Acta Psycbiatrica S candinauica 111 (Supp!. 427) (2005)
349

14-21.
SCHULTZ, W.: Getting formal with dopamine and reward; G~WBlEL, A. M.: The basal ganglia:
learning new tricks and loving it; N,\K.\H,~~\,
H., H. ITOH, R. KAW,\GOE, Y. T.\KlK.\\'(I,\ & O.
HI KOSAK\: Dopamine
neurons can represent
context-dependent
prediction
error, in: Neuron
41/2 (2004) 269-280 .
.lS4 Dopamine
is aanwezig in zeer primitieve vormen van leven en het dopaminesysteem
heeft
zich in de loop van de evolutie uitgebreid van de basale ganglia naar de cortex. Zie: NIEOULLON,
A.: Dopamine
and the regulation of cognition and attention; NJEOULLON, A. & A. COQUEREL:
Dopamine: a key regulator to adapt action, emotion, motivation and cognition, in: Current Opinion
in Neurology 16 (Supp!. 2) (2003) S3-S9.
355 N1EOLILLON,A.: Dopamine
and the regulation of cognition and attention .
.l5G De nucleus accumbens
is het ventrale gedeelte van her neostriatum.
35.1
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heeft ook een rol bij de bestrijding
verder worden ingegaan.

van chronische

pijn357. Daarop

zal beneden

Ziekten van de bas ale ganglia
Ziekte van Parkinson
In de vijf verschillende circuits kunnen op verschillende plaatsen laesies
optreden. Die laesies kunnen een groot aantal verschillende ziektebeelden tot
gevolg hebben, afhankelijk van de plaats waar ze zich bevinden=". Maar laesies
op verschillende plaatsen kunnen soms ook een zelfde ziektebeeld veroorzaken,
zodat met rechtstreeks uit het ziektebeeld geconcludeerd
kan worden waar de
bron van de problemen zich bevindt='. Het onderzoek van de basale ganglia
werd, zoals gezegd, vooral ingegeven door verschillende invaliderende ziekten
die gerelateerd zijn aan deze structuren. De bekendste daarvan is de ziekte van
Parkinson. Deze ziekte blijkt het gevolg te zijn van de degeneratie van de
structuren die dopaminerge neuronen projecteren naar het striatum, met name
de substantia mgra360• Wanneer de dopaminevoorziening
zover is teruggelopen
dat allerlei compensatiemechanismen
in de hersenen het verlies met meer
kunnen opvangen, in het vereiste basisniveau met meer kan worden voorzien,
en de circuits door de basale ganglia met meer naar behoren functioneren,
krijgen de patienten problemen met de beweging (tremoren, stijfheid), maar
soms ook met de stemming (depressie, angststoornissen)
en de cognitie
(traagheid, geheugenstoornissen).
Een gedeelte van de patienten die later blijken
de ziekte van Parkinson te hebben, lijdt al aan een depressie voordat de
rnotorische storingen zich voordoen en de ziekte gediagnosticeerd wordt-v'.
Omdat bij de ziekte van Parkinson de dopaminevoorziening
verstoord is op
het meest basale niveau, daar waar de dopamine wordt aangemaakt, zijn bij
patienten met deze ziekte aile circuits door de basale ganglia en de cortex
betrokken.
En hoewel de bewegingsproblemen
die het gevolg zijn van de
verstoorde functie van het motorcircuit het meest opvailende symptoom van
ALTIER,N. & J. STE\X'.\RT:The role of dopamine in the nucleus accumbens in analgesia, in:
Life Sciences 65/22 (1999) 2269-2287; GE.lR, R. w., K. O. ALEY & J. D. LEVINE: Pain-induced
analgesia mediated by mesolimbic reward citcuits, in: The Journal of Neuroscience 19/16 (1999) 71757181.
358 TEKlN, s. & J. L. C MMlNGS:
Frontal-subcortical neuronal circuits and clinical neuropsychiatry.
359 Zie: COOLS,R., E. STEF\NOV,\, R. A. BARKER,T. W. ROBB1NS
& A. M, OWEN: Dopaminergic
modulation of high-level cognition in Parkinson's disease: the role of the prefrontal cortex
revealed by PET, in: Brain 125/3 (2002) 584-594.
)(,0 CH1NT.\,S. J. & J. K. ANDERSEN:
Dopaminergic neurons, in: The International Journal of
Biochemistry & Cell Biology 37/5 (2005) 942-946.
361 LEENTJENS,A. F. G.: Parkinson's
disease, depression, and serotonin (Maastricht 2002).
357
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dit ziektebeeld vormen, heeft de patient oak tal van klachten die gerelateerd zijn
aan de andere circuits. Overigens is de ziekte van Parkinson een pathologische
vorm van een proces dat zich ook voordoet bij normale veroudering=-,
De bewegingsproblemen
uiten zich in een toenemende
rigiditeit. Het
inzetten van een nieuwe beweging is, met name wanneer er geen externe stimuli
zijn, een probleem, evenals het weer stopzetten van een eenmaal begonnen
beweging. Dat is het gevolg van het feit dat de basale ganglia de inhibitie niet
meer hunnen opheffen wanneer dat nodig is, en niet meer kunnen switchen van
het ene naar het andere actieprogramma.
Met andere woorden: een patient met
de ziekte van Parkinson kan zich motorisch niet meer (snel genoeg) aanpassen
aan nieuwe stimuli. Dat geldt met name voor interne stimuli'<'.
De cognitieve problemen van Parkinson patienten laten zich in het kart
omschrijven
als een gebrekkige aanpassing van cognitieve strategieen. De
starheid die zich voordoet in het bewegingsapparaat,
en die het gevalg is van
het feit dat de basale ganglia niet meer kunnen switchen van inhibitie naar
disinhibitie, doet zich in feite op precies dezelfde manier voor bij cognitieve
operaties: het is problema tisch een nieuwe cognitieve actie te beginnen, en een
eenmaal begonnen actie kan moeilijk worden stopgezet=', Het is vooral het
disfunctioneren
van het corticale gedeehe van de drie prefrontale circuits dat
deze problemen veroorzaakt->.
Zowel bij de motorische storingen, als bij de
cognitieve storingen, als bij de stemmingsstoringen
is de onderliggende oorzaak
het verstoorde evenwicht tussen de directie route en de indirecte route van de
circuits.
Er zijn verschillende medicatiemogelijkheden
am de klachten van patienten
met de ziekte van Parkinson te verlichten. Die medica tie heeft altijd tot doel de
hoeveelheid vrije dopamine in de hers en en te verhagen, en heeft vooral effect
op de processen die afhangen van de tonische dopamineactiviteit.
De kane
pieken van activiteit waarmee positive prediction errors gepaard gaan, en de wat
langere fasen van activiteit waarmee beloning, beweging en 'acute stress'
gepaard gaan, worden niet of nauwelijks gerepareerd door medicaties=.
aast
de heilzame effecten die deze medicijnen zander uitzondering hebben, doen
zich vrijwel altijd oak lastige nevenverschijnselen
voor die te maken hebben

A.: Dopamine and the regulation of cognition and attention.
idem
36-1 H. \yES,
A. E., M. C. D.IYIDSON, S. \Xi. KEELF. & R. D. R. 1f.\L: Towards a functional analysis of
the basal ganglia, in: [ourna! o[Cogllitit,C Neurosaence 10/2 (1998) 178-198.
365 ROGERS, M. A., K.K.IS.IJ,
[\1. KOJI, R. FLKLD.I, A. lIn:--i.IJ\[I, K. N.IK.IGOME, [\1. FU(LD.\ &
N. KITO: Executive and prefrontal dvsfunction in unipolar depression: a review of
neuropsychological and imaging evidence, in: Neuroscience Research 50/1 (2004) 1-11.
366 SCHLLTZ, \Xi.: Getting formal with dopamine and reward.
362 NIEOUI.LON,
363
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met het feit dat een overmaat
aan dopamine
veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld tics en hallucinaties=".

ook

ziekteverschijnselen

Depressiviteit
Zoals in IV. 8 al beschreven lijkt depressiviteit nier een singulier fenomeen
maar de uitkomst van een aantal neurofysiologisch
verschiilende afwijkingen.
Steeds meer verschillende types depressie worden gediagnosticeerd.
De meest
gangbare hypothese over de oorzaak van het ontstaan van een depressie is een
verstoord
metabolisme
van catecholamines
en vooral serotoninesf in de
hersenen: de 'monoamine hypothese'.
De hoge frequentie van depressiviteit
bij patienten met de ziekte van
Parkinson heeft aanleiding gegeven tot de hypothese dat dopamine - direct of
indirect via het serotoninesysteem
- een rol speelt bij depressiviteit.
Bij
Parkinsonpatienten
blijkt (disfunctie van) het serotoninesysteem
geen rol te
spelen als oorzaak van depressie: Parkinsongerelateerde
depressies zijn het
directe gevolg van de verstoring van de dopaminehuishouding=".
Somrnige onderzoekers
zijn van mening dat aile antidepressiva
direct of
indirect invloed uitoefenen op het dopaminesysteem-?",
Vooral het limbische

OBESO, J. A., M. C. RODlUGL'EZ-OROi'., M. RODRiGUEZ J. L. L.\NCI"GO, J. ARnED.\, N.
GONZ.\LO & C. W. OLANOW: Pathophysiology
of the basal ganglia in Parkinson's
disease;
CAWl , F., A. H. T,\HAR, P. J. BUNCHF.T, M. MORISSETTE, R. GRONDl ,1\1. GOCLET, ].-P.
DOUCET, G. S. ROBERTSON, E. NESTLER, T. DI P.\OLO & P. j. Bl0.D,\RD: Dopamine-receptor
stimulation: biobehavioral
and biochemical consequences,
in: Trends in ]\..'ml'OJClimces23/10 (Supp!.)
(2000) 592-5100; BROOKS, D.].: PET studies and motor complications in Parkinson's disease, in:
Trends in Neurosciences 23/10 (Supp!.) (2000) 5101-5108; NUTT,j. G.,]. A. OBESO & F. STOCCHI:
Continuous
dopamine-receptor
stimulation
in advanced
Parkinson's
disease, in: Trends in
Neurosciences 23/10 (Supp!.) (2000) 5109-5115; OLANOW, C. W., A. H. V. SCH,\PIRA & O. RASCOL:
Continuous
dopamine-receptor
stimulation in early Parkinson's
disease, in: Trends in Neurosaences
23/10 (Supp!.) (2000) 5117-5126; COOLS, R. & T. W. ROBBINS: Chemistry of the adaptive mind,
in: Pbtlosophical Transactions of the Royal Society London 362/1825 (2004) 2871-2888.
368 Zie voor
een overzicht:
ELHWUEGI, A. 5.: Central monoarnines
and their role in major
depression,
in: Progress in Neurv-Ps),chopbarmacology & Biological PSY"biatry 28/3 (2004) 435-451;
MANN, J. j., K. M. MALONE, D . .J. DIEHL, j. PEREL, T. B. COOPLm & M. A. 1INTCN:
Demonstration
in vivo of reduced serotonin
responsivity
in the brain of untreated depressed
patients,
in: Tbe American journal of Psychiatry 153/2 (1996) 174-82; BONHoM!',LE, N. & E.
ESPOSITO: Involvement
of serotonin
and dopamine
in the mechanism
of action of novel
antidepressant
drugs: a review, in: journal of Clinical Psycbophannacology 18/6 (1998) 447-454.
369 LEENTJENS, A. F. G.: Parkinson's disease.
370 ~\RRO,J.
& L. ORELAND: Depression
as a spreading adjustment
disorder of monoaminergic
neurons: a case for primary implication
of the locus coeruleus, in: Brain Research RetJiews 38/1-2
(2001) 79-128; ROGERS, M. A.,j. L. BR..\DSH,\W,j. G. PHILLIPS, E. CHIC, K. V.\DD.\DI, 1. PR.ESNEL
& c. MI Ll'.sHKl N: Parkinsonian
motor characteristics
in unipolar major depression, in: journal of
Clinical and Experiments! Neuropsychology 22/2 (2000) 232-244; BONHOMME, r . & E. ESPOSITO:
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circuit door de bas ale ganglia - dat door de ventrale gedeelten van de basale
ganglia loopt, waarop met name de dopamineneuronen
van het ventrale
tegmentum projecteren en dat een rol speelt bij motivatie en beloning - lijkt een
belangrijke rol te spelen bij sommige vormen van depressiviteit. Laesies in deze
gebieden
leiden
bij
proefdieren
tot
depressief
gedrag371.
Beeldvormingtechnieken
laten bij menselijke patienten een afwijkende activiteit
zien in deze gebieden-". Bij menselijke depressiepatienten
is een verminderde
hoeveelheid
HVA
(homovanillic
acid), een metaboliet
van dopamine,
aangetroffen in het hersenvochrtP.
Een bijzonder duidelijke afwijking werd
aangetroffen
in het hersenvocht
van patienten met een depressie die ook
stoornissen in motorisch gedrag vertoonden.
Bovendien blijkt het medicijn
haloperidol, dat de dopamineactiviteit
vermindert, bij gezonde proefpersonen
depressiviteit te veroorzaken-?".
Een van de structuren van het limbische circuit door de basale ganglia, de
nucleus
accumbens-">,
blijkt
een
belangrijke
rol
te
spelen
ill
dopaminegerelateerde
depressiviteit. De nucleus accumbens is het 'beloningsof genotscentrum'
van de hersenen-": Zowel natuurlijke vormen van 'beloning'
zoals eten en seks, als kunstmatige vormen van beloning zoals alcohol, nicotine
en verschillende hard drugs doen hun werk in de nucleus accumbens. Dopamine
is daarbij de voornaamste neurotransmitters?".
Disfunctie van dit gedeelte van het ventrale striatum leidt tot anhedonia, het
onvermogen plezier te beleven, en, als gevolg daarvan het verlies van motivatie,

Involvement of serotonin and dopamine in the mechanism of action of novel antidepressant
drugs.
371 KWllR, S. & J J. M,\NN: Role of the doparninergic system in depression, in: Biological Psychiatry
32/1 (1992) 1-17.
371 IULL\, M.: Neurobiological
basis of depression: an update, in: Metabolism Clinical and
ExperimentalS4/5
(Suppl. 1) (2005) 24-27 .
.173 ASBERG, M., L. BERTILSSON,B. lVLI.RTENSSON,
G. P. SO.LI.\-TOMB.\, P. THOREN & L.
TRASIG\L-\N-BENDZ:
CSF monoamine metaboLites in melancholia, in: Acta Psychiatrica Scandinavica
69/3 (1984) 201-219.
374 BONHOMME,N. & E. ESPOSITO:Involvement
of serotonin and dopamine in the mechanism
of action of novel antidepressant drugs.
375 Deze structuur wordt zowel tot de basale ganglia als tot het Limbisch systeem gerekend .
.176 En heeft ook een rol in de bestrijding van chronische pijn. Zie: GL\R, R. W., K O. ALEY& J.
D. LEVINE: Pain-induced analgesia mediated by mesoLimbic reward circuits; AlTIER, N. & J.
STEW.-\RT:
The role of dopamine in the nucleus accumbens in analgesia.
3 7 BERRlDGE,K C. & T. E. ROBINSON:What is the role of dopamine in reward: hedonic impact,
reward learning, or incentive salience), in: Brain Researcb Rel/iews 28/3 (1998) 309-369; DI CHL\.R..-\
G., V. B.-\SS,-\REO,
S. FENl" 1\1. A. DE LUc.\, L. SPIN:\, C. C\.DONI, E. ACQUAS, E. CARBONI,V.
V,-\LENllNI& D. LECC.\: Dopamine and drug addiction. Er is een groat corpus literatuur over de
aard van de werkzaamheid en de functie van dopamine in de nucleus accumbens. Die literatuur
wordt mer buiten beschouwing gelaten.
7
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een belangrijk symptoom
van een klinische depressie-":
Anhedonia
gaat
meestal gepaard met een verroinderde
bewegingsactiviteit
en traagheid-".
Verschillende
antidepressiva
(niet
aileen
de
directe
dopamine(receptor)agonisten)
blijken in de nucleus accumbens
ofwel de
presynaptische
dopamine productie te verhagen, ofwel de expressie van de
postsynaptische
doparoinereceptoren
te bevorderen-s",
Hoewel depressie in de eerste plaats bekend staat als een stemmingsstoornis,
gaat de ziekte ook gepaard
met cogoitieve
problemen=".
Zowel met
neuropsychologische
tests als met beeldvormingtechnieken
is aangetoond dat
bij depressiviteit de normale activiteit van de prefrontale cortex verstoord iS382.
Vooral de geheugenfunctie
en (ook weer) het vermogen tot set sJ)ifting, dat wil
zeggen het vermogen om een lopende cogoitieve actie af te breken en een
andere te beginnen wanneer dat nodig is, is aangetast383.
Een deel van de patienten met een klioische depressie vertoont bovendien
stoornissen in motorisch gedrag die lijkt op die van patienten met de ziekte van
Parkinson. Het blijkt dat vooral patienten met een endogene depressie=" vrijwel
onveranderlijk
psychomototische
retardatie,
zoals
vertraagde
lichaamsbewegingen
en vettraagde spraak, vertonen, zozeer dat de stoornis een
goed diagnostisch instrument blijkt te zijn voor de aard van de depressie=>.
TREMBL.W, L. K., C. A. N.IRil.NJO, S. J. C~\H.W, N. HERRM,\NN, H. S. M.\YBERG, S. HEYENOR
& U. E. BUSTO: Functional
neuroanatornical
substrates of altered reward processing
in major
depressive
disorder revealed by a dopaminergic
probe, in: Archives of General Ps)'t'iJiatry 62/11

37a

(2005) 1228-1236.
LEl\IK£, M. R., P. PUHL, N. KOETHE & T. WlNKLER: Psychomotor
retardation
and anhedonia
in depression, in: Acta Psychiatrica Scandinauca 99/4 (1999) 252-256; LEMKE, M. R., N. H. KOETHE
& M. SCHLElDT: Timing of movements
in depressed patients and healthy controls, in: [oumo! of

379

.Affeai» Disorders 56/2-3

(1999) 209-214.
AINSWORTH, K., S. E. Si\[jTH, T. S. C. ZETTERSTRO~I, Q. PEl, i\f. FRlliKU:--.i & T. SH.\RP: Effect
of antidepressant
drugs on dopamine D1 and D2 receptor expression
and dopamine release in
the nucleus accumbens
of the rat, in: Psychopharmacology 140/4 (1998) 470-477; WILLNER, P., A. S.
HIlLE & S. ARGYROPOULOS: Doparrunergic
mechanism
of antidepressant
action in depressed

380

patients, in: jot/mal ofAJfective Disorders 86/1 (2005) 37-45.
381 Veiel vergelijkt
de cognicieve tekortkomingen
bij parienten mer een depressie zelfs mer die van
patienten
met lichr tot macig hersenletsel.
VEIF.L, H. 0.: A preliminary
profile
of
neuropsychological
deficits associated with major depression, in: journal of Ctimca! and Experimental
Neuropsychology 19/4 (1999) 587-603; P.\ELECKE-H.\BER1\t\NN,
Y., J. POHL & B. LEPI.O\X':
Attention
and executive functions
in remitted major depression
in patients, in: The journal of

Allectille Disorders 89/1-3
382 Rogers,

(2005) 125-135.
M. /\., K. Kasai, M. Koji, R. Fukuda,

A. Iwanami,

K. Nakagome,

Kato: Executive and prefrontal dysfunction in unipolar depression.
383 ALSTIN, M.-P., PH. MITCHELL & G. M. GOOO\\;lN: Cognicive
deficits

1. Fukuda

in depression.

& N.

Possible

implications for functional neuropathology,
in: BritisbJournalofPsychiatry
178 (2001) 200-206.
384 Een depressie
die niet primair wordt veroorzaakt
door traurnatische
ervaringen,
en die
behandeld kan worden met medicijnen.
385 PlER, M.: Psychomotor Retardation in Subtypes

of Depression (Nijmegen
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Rogers e.a. stelden vast dat de bewegingsproblematiek
van patienten met een
endogene depressie overeenkomt
met die van Parkinson patienten, waarmee
een gezamenlijke oorsprong in dopaminegere!ateerde
processen in de basale
ganglia waarschijnlijk lijkt. De bewegingsprablemen
van patienten met een
depressie blijken echter goed te behande!en met medicijnen en lijken dus eerder
het gevolg te zijn van een functioneel defect dan van een structuree! defect,
zoals het geval is bij Parkinson patienten386.
Voor een dee! van de patienten met een depressie zouden dus rechtstreekse
dopamine(receptor)agonisten
een geschikte medica tie vormen, vooral wanneer
andere
antidepressiva
geen
effect
hebben,
ware
het
niet
dat
dopamine(receptor)agonisten,
zoals gezegd, ernstige bijverschijnse!en
kunnen
veroorzaken-".

Dopamine
Stress en dopamine
De mechanismen van stress zijn behandeld in I'V.S. Daar ging het vooral om
her effect van stress op het immuunsysteem.
Hier zal het effect van stress op de
hersenactiviteit worden besproken. Catecholamines, dus ook dopamine, spelen,
zoals in Tv.S besproken, een belangrijke ral in de stressresponsew. Bij 'acute
stress' wordt de dopamineactiviteit
in het striatum opgevoerd389.
Chronische
stress echter tast de activiteit van de dopaminerge neuronen aan en vooral de
dopamineactiviteit
in de nucleus accumbens heeft daaronder te leiden. Dat
chronische stress symptomen van depressiviteit veraorzaakt blijkt ook uit het
Rogers, M. t\., J. 1,. Bradshaw, J. G. Phillips, E. Chiu, K. Vaddadi, 1. Presnel & C. Mileshkin:
Parkinsonian
motor characteristics
in unipolar major depression.
38: NIERE BERC, A. A., D. DOCGHERTY
& J. F. Ros"NB.\UM:
Dopaminergic
agents and
stimulants as antidepressant
augmentation
strategies, in: Tbe [osrna! of Clinical PsychiafrJl 59 (Supp!.
5) (1998) 60-63.
.iH(.

388 Zie oak: 1\[j;FL!SI,N, R., 1\1. C. PI.\CEI\TINI & I<. DE tI'lEIRLF1R: Brain microdialysis in exercise
research, in: .sports Mrdiane 31/14 (2001) 965-983 .
.189ABERCR()~fBll" E. D., K. A. I<Em;E, D. S. D1FRlSCH.\ & M.J. ZIGMOND: Differential
effect of
stress on in vivo dopamine release in striatum, nucleus accumbens,
and medial frontal cortex, in:
[ournal ofNellrochemislIJI 52/5 (1989) 1655-1658; DOHleRTY, M. D. & A. GlL\TrON: High-speed
chronoamperometric
measurements
of mesolimbic
and nigrostriaral dopamine release associated
with repeated daily stress, in: Brain Research 586/2 (1992) 295-302; SCHUI.TZ, W.: Getting formal
with dopamine
and reward; tlfEEL'SEN, R., 1\1. C. Pl.\CENTINI & 1<. DE t>.1EIR.1.EIR:Brain
microdialysis in exercise research; PI'l, Q., T. ZETTloRSTR()~[ & M. F1L1.ENZ: Tail pinch-induced
changes in turnover and release of dopamine
and 5-hydroxytryptamine
in different brain regions
of the rat, in: Neuroscience 35/1 (1990) 133-138. Dar betekcnt nict dat acute stress en beloning
dezelfde dopaminerge
reacrics oproepen.
De activiteit van dopamine
in andere hersengebieden
dan het striatum geeft verschillen te zien russen acute stress en beloning, o. a. als gevolg van het
feit dat het ventrale tegmentum en de substantia nigra verschillend rcageren op acute stress.
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geclrag van proefdieren="
De symptomen kunnen ongedaan worden gemaakt
en het gedrag genormaliseerd wanneer de chronisch gestresste dieren worden
behandeld
met antidepressiva.
Een overweldigende
hoeveelheid
onderzoek
heeft deze relatie tussen (chronische) stress, het dopaminesysteem,
en depressie
aangetoond-?'. Bovendien blijkt chronische stress de symptomen van de ziekte
van Parkinson te verergerenv".

Dopamine, stemming en cognitie
Het feit dat medicatie de dopamine-activiteit
normaliseert in gevallen waarin
die activiteit pathologisch
verstoord is, en de performance
van de patient
verbetert, wil niet zeggen dat datzelfde medicijn ook de performance van een
gezonde persoon verbetert. Toch blijkt dat in somrnige gevalien wei zo te zijn.
De algemene werking van dopamine en andere catecholamines in de hersenen,
de vergroting van de signaal - ruis ratio, blijkt ook bij gezonde proefpersonen
versterkt
te
kunnen
worden
door
de
toediening
van
dopamine/receptorjagonisten.
Kennelijk
is ook bij gezonde personen
de
dopamineactiviteit
niet altijd optimaal. Levodopa, een van de stoffen die wordt
toegediend
om de hoeveelheid
dopamine
in de hersenen van Parkinson
patienten te verhogen en hun ziektesymptomen
te onderdrukken,
blijkt na een
eenmalige dosis ook de cognitieve prestaties van gezonde proefpersonen
te

Chronic Mild Stress (Ct-.'lS)wordt gebruikt als een diermodel voor depressie
Zie voor reviews o.a.: WILLNER,P.: Chronic mild stress (CMS) revisited: consistency and
behavioral-neurobiological concordance in the effects of CMS, in: Neurops),chobiology 52/2 (2005)
90-110; PANI, L., A. PORCELL-I,G. L. GESS,-\:The role of stress in the pathophysiology of the
dopaminergic system, in: Molecular PsydJiatry 5/1 (2000) 14-21; GAMll.IR.IN,I, C, F. M.\SI, A.
TAGLLIl\{ONTE,S. SCHEGGI, O. GHIGLlF.RI& M. G. DE MONTIS:A chronic mess that impairs
reactivity in rats also decreases dopaminergic transmission in the nucleus accumbens: a
rnicrodialysis study, in: Journal of Neurochemistry 72/5 (1999) 2039-2046; MANGIAY,\CCHI,S., F.
M,ISl, S. SCHEGGI,B. LEGGIO, M. G. DE MONTIS & C GM,fll,IR,IN,I: Long-term behavioral and
neurochemical effects of chronic stress exposure in rats, in: Jot/mal of Neurochemistry 79 (2001)
1113-1121; SCHEGGI,S., B. LEGGIO, F. t-LISI,S. GR.c\PPI,C G,IMBAR:INA,G. N,INNI, R. l\.IUGGI
& M. G. DE MONTIS: Selective modifications in the nucleus accumbens of dopamine synaptic
transmission in rats exposed to chronic stress, in: Journal of Neurocbemistry 83/4 (2002) 895-903;
CIBIB, S. & S. PUGLlSI-ALLEGR.I:Stress, depression and the mesolimbic dopamine system.
392 S~IITH,A. D., S. L. CISTRO & M. .J. ZIGMOND: Stress-induced Parkinson's disease: a working
hypothesis, ill: Pl?Jlsiolo!!Jand Behavior 77/4--5 (2002) 527-531; FINLW,j. M. & M. J. ZIGMON[):The
effects of stress on central doparninergic neurons: possible clinical implications, in: Neurochemical
Research 22/11 (1997) 1387-1394; G ROENEWEG
EN, H.J., O. A. V,IN DEN HEUVEL,D. C CITH, P.
VOORN & D. J. VEI.TM.\N: Does an imbalance between the dorsal and ventral striatopallidal
systems playa role in Tourette's
svndrome?
390
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verbeteren=", Hetzelfde geldt voor methylfenidate (Ritalin), een medicijn dat er
voar zorgt dat de hoeveelheid vrije dopamine (en ook andere catecholarnines)
in de synaps groter wordt: ook dat verbetert de performance
van gezonde
proefpersonen,
met name wat betteft planning en (ruimtelijk) werkgeheugen '?'.
Dexttoamfetamine
lijkt bij een beperkte groep gezonde proefpersonen
ook dat
effect te sorteren=".
Recent onderzoek
werpt een nieuw licht op de
stimulerende
werking van dopamine(receptar)agonisten
op de cognitieve
prestaries van gezonde individuen, De relatie russen cognirieve performance en
dopamine-activiteit
vertoont grafisch een 'omgekeerde U'(n).Dat
wil zeggen:
zowel te veel als te weinig doparnine-activiteit
beinvloedt de cognitie nadelig.
Echter: de optimale dopamine-activiteit
is niet voor aile soorten cognitieve
taken gelijk. De n verschuift langs de as waarop de dopamine-activiteit
is
uitgezet naar gelang de taak die rnoet warden uitgevoerd. Er bestaat in verband
met de cognirieve performance niet zoiets als een absoluut optimale dopamineactivireit. Het gevolg is dat bij bepaa1de taken de performance
van gezonde
individuen
kan
worden
verbeterd
door
middel
van
doparnine/receptorjagonisten-".
Dat de stemming ook bij gezonde personen
wordt verbeterd door middelen die de dopamineactiviteit
bevorderen
hoeft
geen verder betoog: de meeste hard drugs doen, zoa1s a1 eerder opgemerkt, hun
werk via het dopaminesysreem.

(T e) veel dopamine
De ziekte van Parkinson
gevolg van een verrninderde

en depressiviteit
dopamineactiviteit.

c.r.

zijn geheel of gedeeltelijk het
Maar, zoa1s gezegd, ook een

J93 RiHET, P.,
Poss \.\L\!, j. iV[IC\LLEF-RoLJ., O. Bu» & T. {-L\SBROlCQ: Dopamine and
human information
processing:
a reaction-time
analysis of
effect of levodopa
in healthy
subjects, in: Psychopharmacology 163/1 (2002) 62-67.
194 ELiJOTf,
R., B. J. S.\H.\k:1 \N, K. ~l\TTHr:\X"S, A. B.\~NERJE.\, j. RIMMER & T. W. ROBBINS:

Effects

me

of methylphenidate

on spatial working memory and planning in healthy young adults, in:
(1997) 196-206; ~fEHn,
M. A., A. M. O\Xt:N, B. J. S.-\H.\KL-\0i, N.
J\LW.illD.W, J. D. PICK.\RD & T. W. ROBBINS: Merhvlphenidare
enhances working memory by
modulating
discrete frontal and parietal lobe regions in
human brain, in: The [ouma! of
Neuroscience 20/RC65 (2000) 1-6; V.-\lDY.\, C}, G. AlSTIN, G. KJRKORJ.\N, H. W. RrOLEHUBER,].
E. DESMO:--lO, G. H. GLO\t:R & J. D. E. G.\BRJEU: Selective effects of methylphenidate
in
attention deficit hyperactivity disorder: a functional magnetic resonance study, in: Proceedings of the
National .Academ» of Sciences of the United States ofAmerica 95/24 (1998) 14494-14499.
395 l\L-\Tf~\y, V. 5., K. F. BER~I.\N,.J. L. OSTRE~r, G. EspoSITO,j.
D. V.\N HORN, L. B. BIGELOW &
D. R. WEI:--lBERGER: Dextroamphetamine
enhances
'neural
network-specific'
physiological
signals: a positron-emission
rornography
rCBF srudv, in: Tbe [ouma! of j\'euroscieflre 16/15 (1996)
4816-4822;
M.\H.\Y, V. S.,.J. H. C\LUCOTr,
A. BERTOLINO, r. HE \TON, J. A. FR..\l\:K, R.
COPPOL.\, K. F. BER~r.\0i, T. E. GOLDBERG, D. R. WEINBERGER: Effects of dextroamphetamine
on cognitive performance
and conical activation, in: Neuroimage 12/3 (2000) 268-275 .
.'96 COOLS, R. & T. W. ROBBI);S: Chemistry
of
adaptive mind.

Psychopharmacology 131/2
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overmaat aan dopamineactiviteit
schaadt het functioneren van de hersenen. En
dat geldt niet aileen voor de cognitieve performance.
De behandeling
van
patienten met de ziekte van Parkinson met dopamine(receptor)agonisten
kan
op den duur vervelende
bijverschijnselen
geven, zoals tics, stereotype
bewegingen en hailucinaties. Dat wil zeggen: een te grate doparnineactiviteit
in
bepaalde structuren keert de symptomen
van de ziekte van Parkinson en
depressiviteit - bewegingsarmoede
en neerslachtigheid - am in hun tegendeel en
veroorzaakt bewegingsonrust
en euforie. De drug cocaine, die een overvloed
aan vrije dopamine in vooral de nucleus accumbens bewerkstelligt, veroorzaakt
precies deze symptomen.
Amfetarnine,
dat hetzelfde doet, maar langs een
andere weg, veroorzaakt
motorische
tics. Een natuurlijke overactiviteit
van
dopamine
kan, evenals een onderactiviteit,
ernstige
ziekteverschijnselen
veroorzaken. Het syndroom van Tourette, dat gepaard gaat met motorische en
cognitieve 'tics' heeft te maken met een overmatige doparnineactiviteit
in het
striatum en de gerelateerde delen van de frontale cortex, vooral in het limbische
circuit. Ook schizofrenie staat in verband met een natuurlijke overproductie
van dopamine in de hersenen. Dwanghandelingen,
stereotypieen en obsessies
horen eveneens tot deze klasse van ziekteverschijnselen.
AI deze ziektes worden
gekenmerkt door impulsiviteit, ongecontroleerde
bewegingen en onaangepast
gedrag-?", Onderzoek
met beeldvorrningtechnieken
geeft een verhoogde
activiteit te zien in orbitofrontale cortex en de caudate nucleus (zowel in rust als
na een stimulus) die door behandeling ongedaan kan worden gemaakt398.
Bij proefdieren
zijn de symptomen
op te roepen door toediening van
cocaine, amfetamine en apomorfine
(drie verschillende stoffen die op drie
verschillende manieren de dopamineactiviteit
stimulerenj-?'. De intensiteit van
de stereorypieen neemt toe bij herhaalde toediening van de middelen. Deze
sensibilisatie blijft in stand wanneer de toediening voor lange tijd wordt gestopt
(en ontwenningsverschijnselen
intreden), en na de onthoudingsperiode
wordt
hervat. Her blijkt dat vooral een verschil in activiteit tussen de matrix en de
striosomen
(met grotere activiteit in de striosomenw')
in het striatum de
achterliggende neurologische disfunctie van tics, dwanghandelingen,
obsessies
GROI~"E\,('EGEN,
H. J., O. A. V.\N DEN HEUVEL, D. C. C.\TH, P. VOORN & D. J. VELTM.\N:
Does an imbalance between the dorsal and ventral striatopallidal systems playa role i.n Tourerte's
syndrome?
398 GR.WBlEI.., AM. & S. 1. R.\UCH: Toward a neurobiology of obsessive-compulsive disorder.
399 Cocaine blokkeert de heropname
van dopamine nadat die is vrijgekomen, amferamine
srirnulecrt de aanmaak van dopamine en apomorfine stimuleert de receptoren die ook door
dopamine worden gesti.muleerd.
4'" Onder normale omstandigheden
is er een rclatief grotere activiteit in de matrix. Zie: BROWN,
1. 1., S. ~L FEI..D!\L\N, D. 1. SI\UTH, J. R. CW.\/'.:.\LGH, R. F. ACKER.'I,LIJ'lN & A. M. GR.WBlEL:
Differential metabolic activity in the striosome and matrix compartments of the rat striatum
during natural behaviors, in: The [ourna! of Neurosaence 22/1 (2002) 305-314.
397
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en stereorypieen is. Cocaine, dar ongeveer evenveel effect heeft in de matrix als
in de striosornen, veroorzaakt wel bewegingsonrusr,
maar minder stereorypieen;
amfetamine,
dat vooral effect heeft in de striosornen,
veroorzaakt
vooral
stereorypieerr'?'. Oat suggereert dat niet aileen een onbalans tussen de directe
en de indirecte route door de bas ale ganglia pathologieen veroorzaakt, maar dat
ook de onbalans russen de striosomen en de matrix in het striatum daarbij een
rol speelt402. De relatief grotere activiteit van de striosomen zou kunnen wijzen
op een grotere invloed van de limbische structuren in vergelijking met (andere)
corticale gebieden, met als gevolg de overheersing
van die gedragingen die
Iimbisch worden aangestuurd+".

Dopamine en beweging
Het bovenstaande
maakt duidelijk dat (1) er een complexe maar nauwe
relatie bestaat tussen beweging, stemming en cognitie; dat (2) de circuits door
de basale ganglia bij de regulering daarvan een cruciale rol spelen; dar (3)
dopamine onmisbaar is bij die regulering; dar (4) de hoeveelheid vrije dopamine
binnen bepaalde parameters
moet blijven: waarden buiten die parameters
veroorzaken ziektesymptomen;
maar dat (5) her optimum niet zonder meer is
gerealiseerd in gezonde personen.
Er is nog een corpus aao onderzoek dar zich bezighoudr mer de basale
ganglia en dopamine, maar dan vaouit een ander perspectief:
dat van de
beweging. De verschillende onderzoeksresultaten
van dit corpus zijn soms
moeilijk met elkaar te vergelijken vanwege methodische verschillen. Ook hier
weer is de bewegiog (rennen) vaak niet zelf de focus van het onderzoek,
maar
wordt beweging bijvoorbeeld
gebruikt als een stressor'?'.
Wat betreft de
dopamineactiviteit
in het striatum tijdens min of meer intensieve beweging is er
echter wel convergentie
van de onderzoeksresultaten
te zien: matige tot
intensieve beweging gaat gepaard met een verhoging van de dopamineactiviteit
in het striatum.
In de oudere experimenten
wordt de dopamineactiviteit
afgelezen aan
afbraakproducten
van dopamine in het bleed of ander weefsel, of door post
mortem histologisch hersenonderzoek.
Deze onderzoeken
wijzen al op een
verhoogde activiteit van serotonine en dopamine in de hersenen, bijvoorbeeld
5.\K.\, E. & A. M. GR.\YBIEI.: Pathophysiology
of Tourette's
syndrome.
J. & A. M. GR..\YBlE!..: A measure of striatal function predicts motor stereotypy,
Nature Neuroscience 3/4 (2000) 377-383.
403 G R..\ YIlJEL, A. M.,J. j. C\N.\I.ES & C. C\PPER.-Loup:
Levodopa-induced
dyskinesias

401

402 C\N.\LES,j.

in:

and dopamine-dependent
stereotypies: a new hypothesis, in: Trends in Neurosciences 23/10 (Suppl.)
(2000) 571-577; 5.\1<...\,E. & A. M. GR..WIllEt: Pathophysiology
of Tourette's
syndrome.
404 MEEL.:SEN, R. & K. DE MEJR.lJOIR.:Exercise
and Brain Neurorransmission,
in: Sports Medicine
20/3

(1995) 160-188.
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door de aanwezigheid van afbraakproducten
in het hersenvocht van levende
ratten na een loopsessie van een uur (met een snelheid van twintig meter per
rninuut) in een tredrnolen+", of in de hersenen van ratten die werden gedood
na een loop training van acht wekerr'w.
Diverse
(methodisch)
andere
onderzoeken
toonden
een verhoogde
dopamineactiviteit
in het striatum
(inclusief nucleus accumbens) van ratten na sessies op een tredrnolen+". In de
nucleus accumbens
blijkt de dopamineactivireit
groter te zijn naarmate er
Behalve
de dopamineactiviteit
blijkt ook de
sneller wordt
gerend408.
serotonineactiviteit
in het striatum van de rat te worden beinvlced door rennen
op een tredmolen: na een uur rennen (met twinrig meter per minuut en een
helling van vijf graden) en nog meer na uitputting. De dopamineactiviteit
in het
striatum van diezelfde ratten was verhoogd na een uur rennen, maar weer op
basisniveau
bij
uirputting+".
Overigens
blijken
serotonineen

CI-LIOULOl'F,F., D. L\UDE, Y. GUEZF.NNEC& J. L. ELGHOZI: Motor activity increases
tryptophan, 5-hydroxyindoleacetic acid, and homovanillic acid in ventricular cerebrospinal fluid
of the conscious rat, in: journal ofNettrochemistry 46/4 (1986) 1313-1316.
4(16 DE C.\STRO, J. M., & G. DUNCr\N: Operantly
conditioned running: effects on brain
catecholamine concentrations and recepror densities in the rat, in: Pharmacology, Biochemistry, and
Behavior 23/4 (1985) 495-500.
407 SPECIALE,S. G., J. D. MILLER, B. A. McMILLEN & D. C. GERMAN:Activation of specific
central dopamine pathways: locomotion and footshock, in: Brain Research Bulletin 16/1 (1986) 3338; HEYES,M. P., E. S. GARNETT& G. CO.\TF.S:Nigrostriatal dopaminergic activity is increased
during exhaustive exercise stress in rars.un: Life Sciences 42/16 (1988) 1537-1542; GTLLL\M,P. E.,
W. W. SPIRDUSO,T. P. MIRTlN, T. J. WALTERS,R. E. WILCOX& R. P. F.\RRAR:The effects of
exercise training on [3H]-spiperone binding in rat striatum, in: Phamlacology, Biochemistry, and
Behavior 20/6 (1984) 863-867; Mr\CIUE, P. G., W. W. SPIRDUSO,G. D. CARTEE,R. P. FAR~-\R& R.
E. WILCOX:Endurance training effects on striatal D2 dopamine recepror binding and striatal
dopamine metabolite levels, in: Neurosaena Letters 79/1-2 (1987) 138-144.
408 FREED, C. R. & B. K. Y.IM.IMOTO:Regional brain dopamine metaholism: a marker for the
speed, direction, and posture of moving animals, in: Science 229/4708 (1985) 62-65.
409 KIlLEY, S. P., J. M. D,\\lS & E. N. AHI.BORt"J:
Neuroendocrine and substrate responses to
altered 5-HT activity during prolonged exercise ro fatigue, in: journal of Applied Physiology 74/6
(1993) 3006-3012. Zie ook: jcICOBS,B. L.: Seroronin and behavior: emphasis on motor control, in:
The journal of Clinical Psychiatry 52 (Suppl.) (1991) 17-23; VEASEY,S. c., C. A. FORNAL,C. W.
METZLER& B. L. j.\COBS: Single-unit responses of seroronergic dorsal raphe neurons to specific
motor challenges in freely moving rats, in: Neuroscience 79/1 (1997) 161-169; W1LKINSON,L. 0., S.
B. AIJERB,ICH& B. L. JACOBS:Extracellular serotonin levels change with behavioral state but not
with pyrogen-induced hyperthermia, in: The journal of Neuroscience 11/9 (1991) 2732-2741;
GOMEZ-MERINO,D., F. BEQUET, M. BERTHELOT,M. CHENNAOUI& c. Y. GUF.ZNENNEC:Sitedependent effects of an acute intensive exercise on extracellular 5-HT and 5-HlAA levels in rat
brain, in: Neuroscience Letters 301/2 (2001) 143-146. Sommige antidepressiva (de Selective
Serotonin Reuptake Inhibirors, SSRl's) doen hun werk in eerste instantie via her
serotoninesvsteern. Er is onder onderzoekers geen overeensrernming of deze antidepressiva al
dan niet (indirect) toch hUDwerk doen via her dopaminesysteern.
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dopamineactiviteit
ook in dit geval niet los van elkaar te staan+l''. Tegenover
deze onderzoeken staat ander onderzoek dat geen verandering of een negatieve
verandering in de dopamineactiviteit
mat+!'.
Onderzoek door middel van in uiio microdialyse tijdens het rennen geeft een
hogere
garantie
op
betrouwbare
resultaten
dan
de
oudere
onderzoeksmethoden.
Na rwintig minuten met een snelheid van twaalf meter
per minuut te hebben gelopen in een tredmolen, werden door middel van
microdialyse verhoogde concentraties
extracellulaire dopamine en serotonine
gemeten in her striatum van ratten. Honderdzestig
minuten na afloop van de
loopsessie waren aile waarden weer terug op het basisniveau+l-.
Een zes weken durende training in het hardlopen in een tredmolen, vijf
dagen per week, waarbij de eisen werden opgevoerd van negentien meter per
minuut gedurende dertig minuten in de eerste week, tot zesentwintig meter per
rninuut gedurende tachtig minuten in de laatste week, blijkt de basiswaarden
van o. a. dopamine in het striatum van ratten te verlagen. Dat wijst op een
verhoogde expressie van receptoren. Een uur beweging in een tredmolen blijkt
de hoeveelheid dopamine in het striatum te verhogen met vijftig procent, zowel
in de getrainde als in ongetrainde diererr't '. Doordat de getrainde dieren meer
receptoren hebben, is het belonende effect voor hen waarschijnlijk groter. Voor
ratten blijkt er een o ndergrens
aan de loopsnelheid
wat betreft
de
doparnineactiviteit:
bij te lage snelheid heeft het lopen in een tredmolen geen
effect+'+ Oat zou een van de redenen kunnen zijn waarom bij sommige
onderzoeken geen verandering in de dopamineactiviteit
werd gemeten.
Met PET (positron Emission Tomography,
een beeldvormingtechniek)
is
een dergelijk studie uitgevoerd bij menselijke proefpersonen:
zeven Parkinson
CH.\()CLOFl-, F., D. L\CDE, D.MI·:Rl'\;O, B. SERRL'RRIER, Y. GL·F.ZEi-..:NFC& J. L. ELGHOZI:
Amphetamine
and alpha-rncthvl-p-rvrosine
affect the exercise-induced
imbalance between the
availabilirv of tryptophan
and synthesis of serotonin in the brain of the rat, in: Nm1'op/;a17J1ac%gy

4111

26/8 (1987) 1099-1 106.
Zie voor
een overzichr:
1[EECSEN, R. &
Neurotransmission;
J\[HTSEN, R., 1\[. C. PI \CE"TI~I
exercise research.
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K. Dr
MEIRLEIR: Exercise
and Brain
& K. DE l\fEIRI.EIR: Brain microdialysis
in

MEEUSEN, R., 1\\' C. Pl.\CENTINI & K. Dr: i\fURLI'.IR: Brain microdialysis in exercise research.
m J\[FEL'SICN,R., 1. S~IOLD[RS, S. S.\RRIC,K. Dr; l\fEIRLI:lR, H. KEIZF.R, I\f. SERNEE1-S, G. EBINGER

41:

& Y. '\I!cl·ioTn.:: Endurance
training effects on neurotransmitter
release on rat striatum: an in
vivo microdialysis study, in: Acta Pb)'si%gira Scandinaiica 159/4 (1997) 335-341; Zie ook: SLTOO,
D., K. AJ-:IY.\,\L\: Regulation of brain function by exercise, in: l\-etlrobi%gy of Disease 13/1 (2003)
1-14;H.-\TTORJ,
S., T. H \SI IIT.\"l, N. i\[ \TSL'I & H. NISHI:--;O: Dynamic regulation of striatal
dopaminergic
grafts during locomotor
activirv, in: Brain Research 710/1-2 (1996) 45-55; S.\BOL, K
E.,]. B. RlCH.\RDS & c. R. FREED: In vivo dialysis measurements
of dopamine and DO PAC in
rats trained to turn on a circular treadmill, in: Pbar1tloc%g)" Biocbemisll)" and Bebarior 36/1 (1990)

21-28.
H.\TTORJ, S.,.\L N \()l & H. NISI uxo. Striatal dopamine turnover
the rat: relation to the speed of running, in: Brain Research Bu//elin35/1
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patienten
zonder
medicatie
en een controlegroep
van zes gezonde
proefpersonen.
De hele groep liep gedurende vijftig minuten heen en weer over
een witte lijn door een gang. De controlegroep
was gevraagd langzamer te
Iopen dan normaal, zodat hun pas overeen kwam met die van de Parkinson
patienten.
AIle proefpersonen
was gevraagd zo veel mogelijk naar de witte lijn
te blijven kijken onder het wandelen+'>. De Parkinson patienten hadden meer
moeite met de keerpunten dan de controlegroep.
De dopamineactiviteit
in het
striatum en in de orbitofrontale
cortex bleek bij de (gezonde) controlegroep na
het lopen hoger te zijn dan in rust. In een preliminair onderzoek was al
gebleken dat de verhoogde dopamineactiviteit
nog enige tijd aanhield na het
beeindigen
van de taak. De rustwaarden
werden
gemeten
terwijl de
proefpersonen
lagen, dus de bijdrage van rechtop staan aan de verhoging van
de doparnineactiviteit
kan niet gei:soleerd worden (een abnormale stahouding is
een van de symptomen
van de ziekt van Parkinson, dus dopamine levert
waarschijnlijk een bijdrage aan het rechtop staan)416. Deze beperking en ook het
kleine aantal proefpersonen
maakt dat dit resultaat voorzichtig moet worden
geioterpreteerd,
hoewel het anderzijds wei in lijn is met de dierproeven, AI deze
onderzoeken laten een voorzichtige hypothese toe: misschien is bewegen, met
name lopen en rennen, wel belonend
omdat het gepaard gaat met een
verhoogde dopamineactiviteit
in het ventrale striatum (de nucleus accumbens).
Lopen in een tredmolen
doen ratten niet aileen gedwongen,
maar ook
vrijwillig, en weI zo intensief en langdurig dat er sprake lijkt te zijn van een
dwanghandeling
of van verslaving'!",
Over oorzaak en herkomst
van dit
vrijwillige rennen, nier aileen door ratten maar ook door tal van andere dieren ...
levend in het wild, als huisdier of als laboratoriumdier...
worden al sinds
decennia hypothesen
opgesteld. Er is verondersteld
dat het rennen in een
tredmolen
een substituut
is voor algemene
activiteit,
exploratiegedrag,
migratiegedrag, ontsnapping, spelen, of dat het een vorm van stereotypie is en
dient als compensatie voor bijvoorbeeld de afwezigheid van soortgenoten.
In
een overzichtsartikel
komt Sherwin tot de conclusie dat al deze verklaringen
niet afdoende zijn. Gezien de grote verschillen tussen de diersoorten die neigen
tot vrijwillig en veelvuldig rennen in een tredmolen en de grote varieteit aan
omgevingsfactoren
lijkt
een
verklaring
aUeen uit omgevingsfactoren
onvoldoende. Sherwin besluit zijn artikel met de volgende conclusie:

Waardoor de gezonde proefpersonen in feite cen soort loopmeditatie of kinhin beoefenden.
OU:HI, Y., T. KINNU,
H. 01<.\0.\, E. YOSHIK.\W.\, M. FCT.HSUB,\SHI, S. NOBEZ.IW.\, T.
TORlZL"K.\ & K. T.\N.\K\: Changes in dopamine availability in the nigrostriatal and mesocortical
dopaminergic systems bv gait in Parkinson's disease, in: Brain 124/4 (2001) 784-792.
417 Niet alle soorten ratten zijn claar echrcr even gevoelig voor.
415
416
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Several characteristics of wheel running do, however, seem to have widespread
validity. It is performed promptly after running-wheels become available, it occupies
a substantial proportion of the animal's time budget, it is highly organized but
plastic, and several species have shown they are highly motivated to use a running
wheel. This evidence points to the conclusion that in many instances, although
wheel running may be an artefact of the laboratory environment or of the wheel
itself, it none the less is self-reinforcing and is (sometimes) performed as a
behaviour in its own right, rather than as a substitute or redirected behaviour+''.
Ratten zijn bereid een hendel in te drukken om toegang tot een tredmolen te
krijgen419,
hamsters
geven de voorkeur
aan een omgeving
met een
tredmolerr'>', en ratten geven de voorkeur aan een omgeving die ze associeren
met de tijd na het rennen-".
Dat wijst erap dat het rennen in de molen
belonend is en dat het belonende effect enige tijd aanhoudt nadat het rennen
gestopt IS.
Verschillende
onderzoeksgroepen
toonden aan dat het rennen in een
tredmolen belonend is voor ratten via activering van het endorfinesysteernv-.
Het belonende effect van endorfines wordt gedeeltelijk geactualiseerd via het
doparninesysteerrr<'.

SHER\x1N, C. "-1.: Voluntarv wheel running: a review and novel interpretacion,
in: Animal
Behaviollr 56/1 (1998) 11-27.
419 BELKE, T. W.: Responding
for sucrose and wheel-running
reinforcement:
effect of prerunning, in: Behavioural Processes 71/1 (2006) 1-7.
420 Llrr.INZIO,
S. B. & R. ETKF.I.BOO1\I: Wheel access duration in rats: 1. effects on feeding and
running, in: Bebatuoral Neuroscience 117/3 (2003) 496-504.
421 Lrrrr, B. T., V. L. GRANT, 1\1..J. BYRNE & 1\1. T. KOH: Pairings
of a distinctive chamber with
the aftereffect of wheel running produce conditioned
place preference, in: Appetite 34/] (2000)
418

87-94.

Lrrrr, B. T., V. L. GIL\NT & ~L T. KOH: Naloxone attenuates the conditioned place preference
induced by wheel running in rats, in : Pf!Jsiolog;y & Bebaoior 72/3 (2001) 355-358; lv1.IK.HSORl, A.,
R. DUNCKO, I'vL SCHIX'ENDT, F. i\10NCFK, B. B. JOH INSSON & D. ]EZOV;I: Voluntary wheel
running modulates glutamate receptor subunit gene expression
and srress hormone
release in
Lewis rats, in: Psycbo/tet/roendocrinology 28/5 (2003) 702-714; HOFFI'-L\NN, P., L. TERENIIJS & P.
THOREN: Cerebrospinal
fluid immunoreactive
beta-endorphin
concentration
is increased
by
voluntary exercise in the spontaneously
hypertensive
rat, in: Regula/oT)' Peptides 28/2 (1990) 233239.
422

Zie: B.\RDO, M. T.: Neuropharmacological
mechanisms
of drug reward: beyond dopamine in
the nucleus accumbens, in: Cntica! Ret,iewJ if! Neurobiology 12/1-2 (1998) 37-67; ELMER, G.I.,j. O.
PIEPER, M. RCBENSTETN, M. j. LO\x', D. K. GILINDY & R. A. WISE: Failure of intravenous
morphine to serve as an effective instrumental
reinforcer in dopamine
D2 receptor knock-out
mice, in: The [ouma! oj Neurosaence 22/10 (2002) RC224, 1-6; EtHER, G. I.,j. O. P1EPER,j. LE\'Y,
M. RLBll'STEIK, M. j. LO\'i', D. K. GR.-INDY, R. WISJo: Brain stimulation and morphine reward
deficits in dopamine
D2 receptor-deficient
mice, in: Psychopbarmacology 182/1 (2005) 33-44;
WOOD, P. B.: Srress and dopamine: implications
for the pathophysiology
of chronic widespread
pain, in: Mediral HypotbeseJ' 62/3 (2004) 420-424.
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Lopen blijkt voor ratten ook verslavend te zijn en daarbij is een verb and te
zien met cocaine: de toegang tot een tredmolen vermindert de hoeveelheid
cocaine die ratren zichzelf toedienen, en omgekeerd, de toegang tot cocaine
beperkt het rennen in een tredrnolerr'>'. Het cocainegebruik onder ratten en het
rennen in een tredmolen vertonen hetzelfde verslavingspatroon: beide nernen
toe bij voedselonthouding,
de doses nernen snel toe en fatale overdoses komen
in beide gevallen voor+". Ook is er sprake van cross-sensitization tussen
verschillende hard drugs, alcohol en rennen, dar wil zeggen: ge(mis)bruik van
het een maakt gevoelig voor ge(mis)bruik van het ander26.
De conclusies van het gedragsonderzoek worden bevestigd door onderzoek
op moleculair niveau. Een structurele verandering in de receptoren voor
glutamaat in het ventrale tegmentum is waar te nemen, zowel bij langdurig
gebruik van COCaIne427 en morphinew, als bij intensief en langdurig rennerr'<",
Glutamaat is een van de neurotransmitters die de dopaminerge neuronen in het
ventrale tegementum aansruren+v, die op hun beurt vooral het limbische cicuit
van de basale ganglia, waaronder het beloningscentrurn
nucleus accumbens,
stimuleren. Zoals gezegd werken veel harddrugs direct of indirect via de
dopaminereceptoren
in de nucleus accumbens. En rennen lijkt dus ook tot deze
categorie te horen: het stimuleert de dopamineactiviteit
via tenminste rwee
routes: het endorfinesysteern en het glutamaarsysteem+u.

424 COSGROVE, K. P., R. G. HUNTER & M. E. C\RROLl.:

Wheel-running

attenuates

intravenous

cocaine self-administration
in tats: sex differences, in: Pharmac%f!),Biochemis/ry, and Behavior 73/3
(2002) 663-671.
425 L.\TL\N/.10,
S. B. & R. ElkELHOOM: Whee! access duration in rats.
426 WERt.lE,
L, S. LINDHOLM, P. THORliN, J. FIL\I CK & S. BRF.NE: Running increases ethanol
preference, in: Behavioural Brain Research 133/2 (2002) 301-308.
m Cocaine hecft naruurlijk ook een belangrijk rechtstreeks effect op dopaminereceptoren
428 FITZGER.\LD, L. W., J. ORTIZ, A. G. H.\MED.-\Nl & E. J. NESTLER: Drugs
of abuse and stress
increase the expression
of GluRl and NMDAR1
glutamate receptor subunits in the rat ventral
tegmental area: common adaptations
among cross-sensitizing
agents, in: The journal of Neuroscience
16/1 (1996) 274-282.
429 SCHWENDT, M., R. DUNCJ.;O, A.
!.IK.\TSORl, F. MOL TEK, B. B. jOH..\NSSON & D. jEZO\·.\:
Involvement
of glutamate neurotransmission
in the development
of excessive whee! running in
Lewis rats, in: Neurochemical Research 28/3-4 (2003) 653-657; MAK.\TSORI, A., R. DUNCKO, M.
SCH\X'ENDT, F. MONCEK, B. B. JOH,\NSSON & D. jrzov.v. Voluntary wheel running.
430 T.\J.;.,\I-L\T.\, R. & B. MOGH,\DD.\~I:
Target-specific
glutamarergic
regulation
of dopamine
neurons in the ventral tegmental
area, in: journal of NeurociJemistry 75/4 (2000) 1775-1778;
KUL.\GIN.\, N. v, M. J. ZIGMON]) & A. C. M1CH.\FL: Glutamate
regulates the spontaneous
and
evoked release of dopamine in the rat striatum, in: Neurosaence 102/1 (2001) 121-128.
431 Her feit dar sommige
rarten weI vrijwillig rennen en andere niet, lijkt veroorzaakr
te worden
door her verloop van de 'dopaminestoot'.
Bij 'niet-renners'
rreedr die al op tijdens het rennen en
daalr daarna snel naar de basiswaarde.
Bij de 'renners'
wordt de dopamineproductie
vee!
langzamer opgebouwd,
ligt her hoogrepunt
(dat nier hoger is dan dat van de 'niet-renners,)
ruirn
na het beeindigen van de renscssie, en verloopt de afbouw naar de basiswaarde vee! langzamer.
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Langdurig gebruik van cocaine en andere harddrugs heeft ook structurele
veranderingen op moleculair niveau in verschillende delen van het striatum tot
gevolg, die waarschijnlijk bijdragen aan het ontstaan van een verslaving. De
transcriptiefactor'F
i1FosB hoopt zich op in bepaalde neuronen van de nucleus
accumbens en in het dorsale striatum na herhaaldelijk gebruik van drugs en ook
na intensief en langdurig rennen. Deze transcriptiefactor
lijkt een moleculaire
switch te vormen die de expressie van genen voor langere tijd beinvloedt en zo
hardnekkig afwijkend gedrag veroorzaakt,
ook lang nadat het druggebruik (of
het rennen) is gestopt433 Dat proces blijkr in rechtstreeks verband te staan met
de verhoogde glutamaat- en dopamineactiviteir'>'.
Tenslotte nog een effect van het lopen dat aansluit bij het in hoofdstuk IV
besprokene+".
Zoals verwacht zou mogen worden, gezien de tegengestelde
effecten van acute stress en chronische stress op her dopaminesysteern+",
en de
in hoofdstuk IV besproken eveneens tegengestelde effecten van acute stress en

c.

Zie: WlI.-;ON, W. M. &
A. l\iillSDI':N: Extracellular
dopamine in the nucleus accumbens of the
rat during treadmill running, in: Acta P/yJi%gica Scandinauica 155/4 (1995) 463-466 .
.;32 Een transcriptiefactor
bcwerkr de overgang van de generische
informaue
van DNA naar
RNA. Transcriptie
is de eerste stap van het proces dat uiteindelijk leidt tot de vertaling van de
genetische code in een eiwit. Transcriptiefactoren
hebben ook een taak in signaaloverciracht.
433 NESTU,R, E. J., 1\1. B.\RROT & D. W. SELF: ~FosB:
A sustained molecul.ar switch for addiction,
in: Proceedings oj tbe National Acadet!1)1 of Sciences of tbe United States oj .America 98/20 (2001) 1104211046; Wll.l.lHl',
1, W. Si.x & H. STf'.INER: Topography
of cocaine-induced
gene regularion in
the rat striarum: relationship
to COrD cal inputs and role of behavioural
context, in: European
[ouma! of Neurosaence 17/5 (2003) 1053-1066; LISTE, 1., 1\1. J. GUERIU, H. J. C.\RUNCHO &.J. L.
L.\B,L!'.mEIR.\-G.\RCI.\: Treadmill running induces striatal Fos expression
via NMDA glutamate
and dopamine receptors,
in: Experimental Brain Researcb 115/3 (1997) 458-469; WER,,\IE, M., P.
THOREN, L. OLSON & S. BRENt.: Running and cocaine both upregulate dynorphin
mRNA in
medial caudate putamen, in: European [ourna! ojNeuroscience12/8 (2000) 2967-2974; WER,,\lE, 1\1., C.
MESSER, L. OLSON, L. GILDEN, P. THOREN, E. J. NI".STLER & S. BREi\:t: ~FosB regulates wheel
running, in: The [oumal ofNeerosaence 22/18 (2002) 8133-8138.
434 LlSTE, 1., 1\1. J. GCERR.\, H. J. C\RL'NCHO
& J. L. Llli,\NDEIR.\-G,\RCL\:
Treadmill running
induces striatal Fos expression.
';35 De nucleus
accumbens is een van de belangrijkste (limbische) structuren bij de modularie van
her irnmuunsysreern
door
her centrale
zenuwstelsel,
Zie IV.S en H..-L'\S, H. S. & K.
SCH,\L'ENSTEIN: 1 euroimmunomodulation
via limbic structures.
436 Dopamine
is een van de catecholamines
die betrokken zijn bij de immunfunctie.
Zie: lV.8.
Voor de specifieke interactie russen dopamine
en het immuunsysteem
zie: C.WCRON, L. & A. H.
i\lILLER: Cytokines and psychopathology;
Z.\I.OL\N,
S. S.: Inrerleukin-Z
induced
increases in
climbing behavior: inhibition by dopamine
0-1 and D-2 receptor antagonists,
in: Brain Research
944/1-2 (2002) 157-164; DELF.PL\NQUF, B., S. VITELLO, M. LE MO.\L& P.J. NE\'ELi: Modulation
of immune reactivity by unilateral striatal and mesolimbic
dopaminergic
lesions, in: Neuroscience
Leiters 166/2 (1994) 216-220; AN'1S~L\N, H., KOJ..:KlNIOIS, L., Z.1'I1ER.\L1: Inrerleukin-Z decreases
accumbal dopamine
efflux and responding
for rewarding lateral hypothalamic
stimulation,
in:
Brain Researcb 731/1-2 (1996) 1-11; SO:--JG,
Z. ·fER.\LI & H. AN1S~L\N: Variations of nucleus
accumbens dopamine and serotonin follow-ing systemic interleukin-L, interleukin-Z or inrerleukin6 treatment, in: Neuroscience 88/3 (1999) 823-836.
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chronische
stress op her immuunsysteern
(die in nauwe relatie staan met
catecholamine-activiteit),
beinvlcedt her lopen ook her immuunsysteem.
Dat
bLijkt vooral het aangeboren immuunsysteern
te betreffen. In het onderzoek is
vooral gekeken naar NK-cellen.
De meeste resultaten tonen een verhoogde
activiteit van NK-cellen na
matige lichaamsbeweging,
zowel bij menselijke proefpersonen
als bij dieren+".
Bij muizen was dat het geval zowel na gedwongen als na vrijwillig rennen in een
tredmolen o.i.d.438. Het effect blijkt echter afhankelijk van een aantal variabelen,
zoals de duur en de intensiteit van de Iichaamsbewegingc".
Lichaamsbeweging
die te lang duurt of te intensief is, kan een negatief effect hebben op het
immuunsysteem,
zodanig dat tot tweeenzeventig uur na de inspanning een open
window ontstaat voor infecties+", Anderzijds is er ook een minimum aan
inspanning vereist wil de lichaamsbeweging
een positief effect hebben op het
immuunsysteem+".
Oat geldt met aileen voor de afzonderlijke sessies, maar ook
voor reeksen van sessies. Ratten die gedurende vijf weken vrijwillig rennen in
een tredmolen vertonen een verhoogde activiteit van NK-cellen. Wanneer ze
gedurende elf we ken toegang hebben tot een tredmolen, zijn de waarden aan
het einde van die periode weer terug op het oude niveau, Wanneer in de elf
weken een periode van drie weken rust wordt ingelast, is de activiteit van NKcellen na elf weken nog steeds verhoogd+".
Catecholamines
blijken hierbij
inderdaad een rol te spelen+".

V.6 VOORLOPIGE

CONCLUSIES
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De eerder getrokken conclusies dat (1) er een complexe maar nauwe relacie
bestaat tussen beweging, stemming en cogn.icie; dat (2) de circuits door de
basale ganglia bij de regulering daarvan een cruciale rol spelen; dat (3) dopamine
onmisbaar is bij die regulering; dat (4) de hoeveelheid vrije dopamine binnen
bepaalde parameters moet blijven: waarden buiten die parameters veroorzaken
ziektesymptomen;
maar dat (5) het optimum met zonder meer is gerealiseerd in
gezonde personen, kunnen nu worden uitgebreid met de constatering dat (6)
lichaamsbeweging, met name (hard)lopen, de dopamineactiviteit
in het striatum
bevordert; en wel in die mate dat (7) het belonende kwaliteiren heeft die zowel
op gedragsmveau
a1s op moleculair
niveau dezelfde effecten sorteren als
harddrugs zoals cocaine; en dat (8) bij een mate van lichaamsbeweging
die
binnen de grenzen van de 'acute stress' blijft, een gedeelte van het
immuunsysteern versterkt wordt.
Boven is al aangegeven dat dopamineactiviteit
verschillende tijdschalen kent
en dat dopamine gedeeltelijk werkt als een neuromodulator,
dat wil zeggen
diffuus in zowel ruimtelijke als temporele zin444. Sommige neurotransmitters,
waaronder dopamine, worden met aileen strikt binnen de synapcische ruirnte
vrijgemaakt en opgenomen, maar ook aan de buitenkant van de synaps of op
plaatsen waar geen synaps aanwezig is. Die neurotransmitters
bewegen zich vrij
tussen de neuronen in de extracellular space (ECS). Deze ongerichte verplaatsing
van neurotransmitters
in de ECS wordt volume transmission genoemd445•
Neuronale communicacie door rn.iddel van volume transmission speelt vooral een
rol
bij
de
synchronisatie
van
de
neuronale
acciviteit
en
bij
informatieverwerkingsprocessen
op
de
langere
terrnijn,
zoals
geheugenformatie+e.
Dopamineactiviteit
in het striatum blijkt zich vooral af te
spelen in de vorrn van volume transmission+'? en dat is vooral van belang voor

Zie: V.S
Er wordr gcsproken van liIiring transmission wanneer de chemische signaaloverdracht
binncn de
synaps plaatsvindr,
en van lloltlme transmission wanncer de chernische
signaaloverdracht
over
groterc afstanden plaatsvindt,
In principe kan dus iedere neurotransmitter
en iedere receptor
berrokkcn zijn bij voltime transmission. Zie: A(;N,\TI, L F" M. ZOL1, I. STROMBF.RG & K. FUXE:
Intercellular communication
in the brain: wiring versus volume transmission,
in: Neuroscience 69/3
(1995) 711-726; ZOLI, M., A. j.\NSSON, E. SYKO\',\, L. F. AG i.vn & K. lOU:':E: Volume
transmission
in [he CNS and its relevance
for neuropsychopharmacology,
in: Trends ill
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Pharmacological Sciences 20/4 (1999) 142-150.
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space, in: Neuroscience 129/4 (2004) 861-876.
447 G,\RRlS, P. A.: Efflux of dopamine
from the synaptic

parameters

cleft in the nucleus

of the extracellular
accumbens

of the rat

brain, in: The journal qf Neuroscience 14/10 (1994) 6084-6093; VENTON, B. J., H. ZHc\NG, P. A.
Gc\RRIS, P. E. M. PHILLIPS, D. SULZER & 1\[. WI(;Hnl\N:
Real-time decoding
of dopamine
concentration
changes in the caudate-putamen
during tonic firing, in: journal of Neurochemistry
87/5 (2003) 1284-1295; DI CHI.\R.I G., V. B\SSIREO, S. FENL, M. A. Dr:. LL'C\, L. SPI '\, C.
C\OONI, E. ACQL'.\s, E. C.\RBON1, V. V.\'LENTINI & D. LECC.\: Dopamine
and drug addiction;
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de rol die dopamine speelt bij de werking van hard drugs en medicijnen tegen
psychoses+". Het is met name de activiteit op middeliange terrnijn (seconden
tot rninuten) van de dopaminerge neuronen die geschiedt door mid del van
volume transmissionr". Aangezien beweging een doparnineactiviteit veroorzaakt
op de middellange tijdschaal='', mag worden aangenomen dat beweging ook
gepaard gaat met volume transmission van dopamine in het striatum. Beweging
heeft dus waarschijnlijk niet aileen een belonend effect in de nucleus
accumbens, maar ook een meer algemeen effect in caudate en putamen (het
striatum), waar de neuronen van verschillende circuits veel contact hebben. Dat
algemene effect zou zich moe ten uiten in een bevordering van stemming en
cognitie. Wat betreft de stemming is dat in overeenstemming met het feit dat
beweging in de vorm van (hard)lopen voor een groep patienten met een
depressie werkt als een antidepressivum. Wat betreft de cognitie kan niet uit
wetenschappelijk
onderzoek bij mens en worden geput, maar het feit dat
doparnine(receptor)agonisten
de cognitie van gezonde personen
kunnen
verbeteren is een vingerwijzing in die richting. Ook het feit dat het wandelen in
eerste instantie een geliefde bezigheid was van ftlosofen en andere intellectuelen
kan als (anekdotische) aanwijzing worden opgevat ter staving van deze
veronders telling451.

ZOLl, M., C. TORR], R. FERR:\RI, A. JANSSON, 1. ZINI, K. FuXE, L. F. AGN,\TI: The emergence of
the volume transmission
concept, in: Brain Research Review.r 26/ -3 (1998) 136-147.
448 SCHMITZ, Y., M. BENOIT-lvL"'~\ND,
F. GONON & D. SULZER: Presynaptic regulation of
dopaminergic
neurotransmission,
in: [oumal of Neurochemistry 87/2 (2003) 273-289; ZOLl, M., A.
JANSSO ,E. SYKOVA, L. F. AGNATI & K. FUXE: Volume transmission
in the CNS.
449 SYI<~OV~\,E.: Exrrasynapric
volume transmission;
SCHMITZ, Y., M. BENOIT-M.-\~ND,
F.
GONON & D. SULZER: Presynaptic regulation of dopaminergic
neurotransmission;
VENTON, B. J.,
H. Zf-L\NG, P.A. G.\RRJS, P. E. M. PHILLIPS, D. SULZER & M. WIGHTM.\N:
Real-time decoding of dopamine concentration.
450 Zie: V.5
451 Er is wei een corpus
aan onderzoek
dat een positief effect van lichaamsbeweging
op de
cognitie
heefr aangetoond.
Bij mensen
is dat onderzoek
uitgevoerd
op gedragsniveau.
Dieronderzoek
op het niveau van de hersenen bevestigt die resultaten. Vrijwillig rennen in een
tredmolen bevordert de neurogenese
en de vascularisatie
en vertraagt de afbraak van neuron en,
met als resultaar een beter leervermogen
en minder
risico's op cognitievc
aftakeling
en
herseninfarcten
op larere leeftijd. Met name de neurogenese
in de hippocampus
blijkt (ook bij
oudere dieren) positief te worden beinvloed door het rennen. Zie bijvoorbeeld:
COTMA ,c. W. &
N. C. BERCHTOLD: Exercise: a behavioral intervention
to enhance brain health and plasticity, in:
TfMds in Neurosciences 25/6 (2002) 295-301; PRAAG, H. VAN, T. SHUBERT, C. ZHAO & F. H.
GAGE: Exercise enhances learning and hippocampal
neurogenesis
in aged mice, in: The journal of
Neuroscience 25/38 (2005) 8680-8685; BORGHT, K. V.\N DER: New neurons in the adult brain. A study
on tbe regulation and junction of neurogenesisin tbe adult rodent hippocampus (Groningen 2006). Dit betreft
echter niet het dopaminegrelateerde
proces dat hier aan de orde is.
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Naast een stimulerend effect op stemming en cogrutle vervult dopamine
ook nog een rol in pijnbestrijding. De diffuse aard van dopamineactiviteit
heeft
tat gevolg dat die rol vooral bij chronische pijn van belang is.
Zoals bekend produceert het lichaam zelf verschillende staffen, waaronder
endorfines, ter bestrijding van pijn. Een van de effecten van die stoffen is, oaast
de blokkering van de zenuwbanen
in het ruggenmerg die de pijnprikkels
doorgeven,
de activering van de dopaminerge
neuronen
in het ventrale
tegementum,
resulterend
in verhoogde
dopamineuitstroom
in de nucleus
accumbens+v.
Zowel medicijnen
die de werking van endorfine simuleren
(bijvoorbeeld morfine), als ook stoffen die de werking van dopamine simuleren
(bijvoarbeeld cocaine) werken als bestrijders van chronische pijn. Chronische
pijn wordt dus niet aileen bestreden door blokkade van pijnprikkels, maar ook
via belonende activiteit in de nucleus accumbens en dus via een positieve
verandering van de stemming+», Anderzijds lijkt er aanwijzing te zijn dat een
gebrekkige dopamineactiviteit
- die het gevolg kan zijn van chronische stress niet aileen kan leiden tat depressie, maar ook tat chronische pijnklachten
zonder evidente oorzaak, zoals fibromyalgie454.
Deze bevinding bracht Altier e.a. tot de hypothese dat er sprake is van een
'hedonistisch continuum', met een oegatieve en een positieve 'stemmingspool'.
Bij chronische pijn wordt de negatieve stemming door extra dopamineactiviteit
genormaliseerd,
terwijl ill een
'normale'
pijnvrije
situatie
de extra
dopamineactiviteit
een positieve of zelfs euforische stemming bewerkt+>.
Dat lijkt een model dat past bij de hier besproken spirituele en genezende
aspecten van het lopen: Lopen is een vorm van 'acute stress', die het
endorfinesysteem
en het glutamaatsysteem
activeert, en via die systemen het
dopaminesysteern
in het ventrale tegementum, dat de dopamineactiviteit
in de
nucleus accumbens verhoogt. Bij een negatief affect (chronische pijn, depressie)
bewerkt deze dopamineactiviteit
een normalisatie van het negatieve affect genezing; is er sprake van een normale, pijn- en depressievrije situatie, dan
bewerkt de dopamineactiviteit
in de nucleus accumbens een verschuiving in het
affect naar positief of euforisch - spirirualiteit,
Tenslotte

Zie ook: RWDO, 1\1. T.: Neuropharmacological
mechanisms
of drug reward; EL\fER, G.l.,J. O.
PIEPER, III. RL'IlENSTr:.IN, i\f. J. J.O\\', D. K. GR-I;-,JDY & R. A. \,(rISE: Failure of intravenous
morphine;
EI..\IER, G, 1.,). O. PIEPER,j. LI,\'Y, l\.L RL·IlINST,..I:--.J,:"'r.J. Low, D. K GR.·INDY, R.
WISr:.: Brain stimulation and morphine reward deficits; WO( lD, P. B.: Stress and dopamine.
~S3 ALTJ ER, N. & J. STE\\'IRT: The role of dopamine
in the nucleus accumbens in analgesia.
~5~ WOOD, P. E.: Stress and dopamine.
~52

~55

ALTIER, N, & J. STE\\'.IRT: The role of dopamine

in the nucleus accumbens

in analgesia,
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Er lijkt dus al met al voldoende aanwijzing te zijn dar Vuijsje en Chatwin
gelijk hebben: lopen werkt aJs een antidepressivum en als een drug. Als zodanig
heeft het niet aileen een positieve invloed op stemming en cogn.itie, maar (in
beperkte mate) ook op het immuunsysteern.
In
ommige premoderne
samenlevingen blijkt het (hard)lopen een onderdeel van het religieuze ritueel te
zijn geweest. Voor enkele van de inheemse volken van Noord- en ZuidAmerika is dar nog steeds het geval. Van de grote godsdiensten is het
boeddhisme de enige waarin daarvan nog sporen terug te vinden zijn, In de
andere godsdiensten lijkt het lopen zijn zelfstandige religieuze connotatie
ailengs verloren te hebben, en te zijn opgenomen in de rituelen van processie
en pelgrimage. Maar in de westerse postchristelijk samenleving kent het lopen,
hetzij in de vorm van wandelen over lange afstanden, hetzij in de vorm van
hardlopen, weer een ongekende populariteit en worden er (wetenschappelijk)
genezende
en (anekdotisch)
spirituele
kwaliteiten
aan toegeschreven.
eurowetenschappelijk onderzoek bevestigt deze bevindingen: het lopen heeft
een positieve uitwerking op stemming
en cogn.itie, het versterkt
het
immuunsysteem, het stilt de geestelijke en lichamelijke pijn, en met een beetje
gel uk brengt het je in de zevende hemel.
De tweede vraag die in de Inleiding is gesteld kan dus bevstigend worden
beantwoord: Het lopen kan inderdaad worden beschouwd als een van de
aspecten van de pelgrimage die het ritueel zijn kracht en persistentie geven. Het
kan door zijn genezende en spirituele kwaliteiten uitstekend dienen als een
eerste aanzet tot een genezingstheologie van de pelgrimage.
Binnen het rituele model zoals dat is ontwikkeld aan het einde van
hoofdstuk I echter, heeft de grote populariteit van het ritueel element lopen
nog een andere betekenis dan aileen als onderdeel van de pelgrimage. Punt 7
van dat rituele model zegt: Wanneer een 1Vereldbeeldniet meer voldoet en de eulturele

productie van gentualiseerde licbamen stokt, openen ::dehnieutJle 'hiaten' en begint het hele
proces opniezau. Dat wil zeggen: de mens begint het rituele proces opnieuw met
het zoeken naar rituele elementen, handelingen waarmee het onbehagen, het
'ongearticuleerde
besef van-te-moeten-handelen-maar-niet-te-weten-hoe'
kan
worden bestreden. De handeling die het besef 'dit is het' oproept wordt een van
de rituele elementen waarop een nieuw model van 'de werkelijkheid kan worden
opgebouwd.
Het lopen is misschien een van de rituele elementen waarmee op dit
moment de opbouw van een nieuw model van de werkelijkheid begint. Voor
Arend J ohan Nijk zou het lopen kunnen gelden als een nieuwe vorm van de
'toegewijde handeling', die voor hem de enig mogelijke vorm van authentieke
religiositeit was. In Nijks ogen zouden de door en door 'geseculariseerde', tot
'vanzelfsprekendheid'
en 'cultuur' geworden traditionele vormen van religie in
de westerse samenleving, waarin de 'laatste werkelijkheid' ailang tot een
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vanzelfsprekend
'bezit' is geworden, op dit moment waarschijnlijk niet meer in
staat zijn te voorkomen
dat de door hen vastgeIegde mythische gestalte van de
'laatste werkelijkheid' als jundering van dit bestaan ten diepste onbevredigend
is
geworden.
En dan gaat de mens opnieuw op zoek naar de 'toegewijde
handeling'456.
Erik Borgman schrijft in dit verband over de 'metamorfosen'
van de religie,
die zo ingrijpeod zijn dat een theorie die haar wil begrijpen fundamenteel zal
moe ten verschillen van wat tot nu toe in de godsdienstwetenschap
of de
theologie gebruikelijk is, want:
Mcnsen ontdekken telkens opnieuw en telkens op nieuwe manieren dat zij hun
leven niet kunnen beveiligen of beheersen [.. .]. Zij vinden ook telkens weer
vormen er in feite mee in het reine te komerr'>'.
Ten slotte is het door Roger Joslin met be trekking
voIgt verwoord:

tot het hardlopen

als

Here, in this activit)' primarily thought of as simple recreation, lies the possibility of
re-creation - creating, with God, a different way of relating458.

45(' Zie 1.5
457

Zie Inleiding

458 JOSLIN,

R. D.: FVmning tbe Spiritl/al Patb 43.
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As man euotues,differentforms

of uorsbip, o/prayer, of communication 1IJithGod, are
possible',

VI.l INLEIDING
In dit laatste hoofdstuk zal worden gekeken of na de exemplarische srudie
met be trekking tot het ritueel 'pelgrimage' en het ritueel element 'lopen', die is
uitgevoerd in de hoofdstukken II-V, het rituele model in meer algemene zin
kan worden uitgebreid. Dat wil zeggen: hier zal (zeer schematisch en beknopt)
worden bekeken of de ezelpaadjes die zijn gevonden in de hoofdstukken IV en
V de potentie hebben begaanbare theologische wegen te worden. Daartoe zal
een eerste bescheiden aanzet tot een 'Steen van Rosetta' worden gemaakt voor
de Ritual Studies, de lift sciencesen de theologie.
Eerst wordt hier het ritueel model van hoofdstuk I hernomen.
1.

2.

3.

4.

1

Het ritueel vindt zijn oorsprong in een 'hiaat' die ontstaat door het
menselijk bewustzijn en zich manifesteert als een 'ongearticuleerd besef
van-te-moeten-handelen-en-niet-te-weten-hoe'.
Experimenterend wordt echter een actieprogramma gevonden, gevolgd
door een besef: edit is het'. De mens is gestuit op een 'laatste
werkelijkheid' .
Dit actieprogramma wordt herhaald wanneer het 'hiaat' weer ervaren
wordt. Het lichaam wordt 'geritualiseerd', het actieprogramma wordt
de gestandaardiseerde
reactie op de ervaring van het 'hiaat'. Er is
sprake van een emerging ritual De 'geritualiseerde lichamen' geven het
actieprogramma door aan anderen in de samenleving, en produceren
aldus nieuwe 'geritualiseerde Iicharnen', die zelf het 'hiaat' nooit aan
den lijve hebben ondervonden. Het 'hiaat' is blijvend gesloten en het
hele actieprogramma wordt 'cultuur' of'religie'.
Het actieprogramma dat is geritualiseerd had en heeft ook een nietrituele functie. In de geritualiseerde context wordt het voltrokken as if.
Daarin ligt een belangrijk raakpunt tussen ritueel, kunst en sport.

JOSLIN, R. D.: Rlmning the Spiritual Pat/; 43.
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5.

6.

7.

Verschillende van deze elementaire rituele actieprogramma's
kunnen
worden samengevoegd
tot grotere gebelen, die 'rituelen' worden
genoemd. Deze samenvoegingen
lijken de syntactische regels te volgen
waaraan ook de taal gehoorzaamt.
Wanneer een corpus riruelen wordt aangevuld met een corpus reflectie
in de vorm van een mythologie of een theologie wordt gesproken van
een wereldbeeld.
Pas op dat moment
wordt het prelinguistiscbe
stadium verlaten. De 'betekenis'
van het ritueel zelf blijft echter
contingent en veranderlijk: het krijgt geen eigen semantiek.
Wanneer een wereldbeeld niet meer voldoet en de culturele productie
van geritualiseerde
licbamen stokt, open en zich nieuwe 'hiaten' en
begint het hele proces opnieuw,

VI.2 HET RITUEEL VTNDT Z1JN OORSPRONG TN EEN 'HIAAT' DIE ONTSTAAT
DOOR

HET

i\IENSELIJK

'ONGEARTTCULEERD

BEW1JSTZIJN
BESEF

EN

ZICH

I\1ANIFESTEERT

ALS EEN

VAN- TE-MOETEN-HANDELEN-EN-NIET-

TE-

WETEN-HOE'.

Nijk probeert de allereerste aanzet tot het ritueel te achterhalen en zlJn
model
is niet in tegenspraak
met de onderzoeksgegevens
van het
wetenschapsgebied
dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van de mens, de
paleoantropologie.
Het verschijnsel van het 'hiaat' - de gebrokenheid van de
mens, het structurele tekort waarmee de mens moet zien te leven - dat een van
de belangrijkste therna's is in aile grote godsdiensten, kan door de life sciences wel
enigszins worden verhelderd. De mens onderscheidt
zich van andere dieren
door zijn (relatief2) grote hersenen. Door paleoantropologisch
onderzoek is
duidelijk geworden dat de hersenen van de mens het resultaat zijn van een
evolutionaire ontwikkeling van tenminste vier rniljoen jaar. Ongeveer zeven
rniljoen jaar gel eden scheidden in Afrika' de toen levende primaten zich in een
aantal verschillende ontwikkelingslijnen,
en een daarvan werd de voorouder van
de mens. Uit die voorouder ontwikkelden zich een aantal takken van vroege
hominiden+, aangeduid met de gezamenlijke naam Australopithecus.
De meest
bekende paleoantropologische
vondst daterend uit deze tijd is het skelet van
Lucy>, een vrouwelijke Australopithecus
cifarensis, die zich naar het laat aanzien
De inhoud van de hersenen is in grote lijnen gerelateerd aan het rotale lichaamsgewicht.
Hoewel de mogelijkheid dat de wieg van de mens in Azie heeft gestaan ook open wordt
gehouden. Zie: DENNELL, R. & W. RO~BR()EKS: An Asian perspective on early human dispersal
from Africa, in: Nature 438 (2005) 1099-1104.
4 Over de vraag vanaf welk evolutionair stadium gesproken kan worden van de 'mens', lopen de
meningen uiteen.
5 Zie ook: V.2

2
3
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voortbewoog op twee ben en. Ongeveer twee miljoen jaar geleden verscheen er
een nieuw type hominide, dar zich waarschijnlijk had ontwikkeld uit een van de
Australopithecus-lijnen,
maar claar wei op een aantal punten cruciaal van afweek,
onder
andere
door grotere
hersenen.
Het nieuwe type wordr
door
paleoantropologen
Homo genoemd. Dit vroege type Homo kan ook weer
worden onderverdeeld
in een aantal subtypes. Uit het subtype Homo ergaster
ontwikkelde zich vanaf ongeveer anderhalf miljoen jaar geleclen weer een nieuw
type, Homo erectus, wederom met grotere hersenen dan zijn voorgangers. Homo
erectus leefde tot ongeveer driehonderdduizend
jaar geleden. Vanaf ongeveer
vierhonderdduizend
jaar geleden verscheen er een Homotype dat weer een wat
grotere herseninhoud
had dan Homo erectus. Dit type wordt beschouwd als de
ouclste vorm van Homo sapiens. Homo beidelbergensis, de eerste mens die in Europa
leefde, was waarschijnlijk nauw verwant aan de oudste Homo sapiens. Uit Homo
beidelbergensis ontwikkelde zich ongeveer honderdvijftigduizend
jaar geleden
Homo neandertbalensis. De Neanclerthaler leefde waarschijnlijk tot dertigduizend
jaar geleden. Inrussen had zich in Afrika een nieuw mens type ontwikkeld uit de
oude vorm van Homo sapiens: de rnoderne mens, Homo sapiens sapiens, die zich
door zijn tengere lichaamsbouw,
maar relatief grotere hersenen onclerscheidt
van de vroege Homo sapiens en Homo neandertbalensis. Van aile mensensoorten
die
zich in de loop van vier miljoen jaar hebben ontwikkeld is dit de enige
overlevendev.
De steeds grotere hersenen, die het primatentype mens ontwikkelde in de
loop van enkele miljoenen jaren evolutie, correleren met een verandering in
leefwijze: door zijn grotere hersenen kon de mens een eigen evolutionaire niche
gaan innemen. De steeds grotere hersenen gaven de mens een steeds groter
vermogen tot aanpassing aan een nieuwe habitat. Uiteindelijk kon Homo sapiens
sapiens de he Ie aarde bewonen.
Hoe de grootte van de hersenen is gerelateerd
aan het gebruik van
gereedschappen,
jachttechnieken,
groepsgrootte,
paarvorming
en cultuur is
onderwerp van discussie en niet eenvoudig vast te stellen", Het probleem om

1.: The Fossil Trail. How We 10lOW IVbat We Tbink [Pe Know abos! Human El)o/tllion
(New York etc. 1996 [1995]); T.\n-ERS_UL, 1.: The Last Neandertba]. Tbe Rise, SIiCCeSJ,and MyslniollJ
Extinction oj Ollr Closest Re/atives (Revised Edition) (New York 1999); T.\1TERS,U"L, 1.: The Jllonkry
in ibe Mirror. Essays on tbe Science ojlf7bal Us Makes Hiouan (Oxford 2002); l\1JTHEN, S.: The PreNs/OIY
of/be Mind. Tbe Cogllllil)e Origins of Art, Religion and Science (London 1996 [1990]) 24-25 en 31.
, Zie voor een aantal verschillende benaderingen: l\[ITHEN, S.: Tbe Prehistory oj the Mind;
C.\RRLTHERS, P. & A. CH \MBEIli,.\lN (eds.): Emltltion and the bJlman mind. Mot/ulariD" langJlagealit/
meta-cognitioll (Cambridge 2000); B.\RKo\\,j. H., L COS~UDES&J. TOOBY (eds.): Tbe .Adapted Mind.
EI'oltllioflary Ps}'{bology and tbe Generation of Cui/lire (New York etc.1995 [1992]); Dn.vcox, T.: Tbe
Symbolic Species. Tbe Co-euouaion oj Language and tbe Human Brain (London etc.1997); SWRlNK, P.:
If'I:D' some apes became lnosans. Competition, Consaousness & Cul/ure (Nijrnegen 2002); T,\ITERS.\.LL, 1.:
Tbe Monkry in tbe Mirror.
6 T.\TfERS"\U.,
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greep te krijgen op ontstaan en aard van het bewustzijn is nog vee! grater.
Onderzoek in verschillende disciplines van de life sciences schept echter we! enige
duidelijkheid.
Paleoantropologisch
onderzoek
met
betrekking
tot
de
ontwikkeling van vorm en inhoud van de menselijke schedel'', gecombineerd
met neuroanatomisch
onderzoek, geeft inzicht in de aard van de ontwikkeling
van de menselijke hersenen, en de mogelijke gevolgen daarvan. joaquin Fuster
spreekt in dit verb and over een 'oneindigheid'
en leidt het volgende af uit
modern hersenonderzoek:
The evolutionary development of ever-higher areas of association, in posterior as in
anterior cortex, reflects the opening up of ever greater possibilities for abstract (i.e.,
symbolic) perception and for elaborate en deliberate goal-directed action. These
possibilities reach a maximum (or, we might say, infinity) in the human, where the
development of two new associative regions, one posterior and the other prefrontal,
provides the cortical substrate for logical reasoning and for the understanding and
expression of language".
Een gedee!te van de evolutiebiologen
beschouwt de gebrokenheid
van de
mens als de keerzijde van zijn evolutionaire
ontwikkeling
naar een steeds
grotere herseninhoud!", Bijvoorbee!d: Waar voor een gazelle op de steppe een
Zie voor een overzicht: T-\TTERS.\LL,l.: Tbe Fossil Trail.
Fl!STER, J. M.: Tbe Prefrontal Cortex. Ana/wo',
Pbysi%gy, and Neuropsycbolog;y 0/ the Fronta! Lobe
(Philadelphia etc. 1997) 213.
\I, Dit raakt aan cen van de grore controverses
in de kringen van cvolutiebiologen. Zie: BRO\X'N,
A.: Tbe Derwin Wars. How Stupid Gelles Became Selfisb Gods (London 1999). Na de ontdekking van
her DNA door Crick en Watson in 1953 kreeg het onderzock naar de rnechanismen van de
evolutie een nieuwc impuls. In de [arcn zevencig kwarn een stroorn publicatics op gang waarin de
evolutieleer van Darwin aan een kritisch ondcrzoek werd onderworpen en aan de hand van de
nicuwe inzichren in de genetica verder werd onrwikkeld. Vanuit een mengelmoes van
standpunten kwamen uireindelijk twee groepen evolutionair biologen lijnrecht tegenover elkaar te
staan, De ene grocp bestaat uir de zogenoemde 'sociobiologen', die menen dar de gehele lcvendc
naruur is ontstaan als een evolucionaire adaptatie
tengevolge van naruurlijkc selcctie. Dat
betekent dat aUe kenrnerken van een levend wezcn in dienst sraan van zijn evolurionaire 'fitheid':
de levende natuur zeals ze zich nu voordoet had er niet anders uit kunnen zien dan ze doer. Dc
filosoof Daniel Dennett spreekr zelfs van een 'algoritrne' van de evolutie. Zie: DENNETI, D. C:
Darusn's Dangerous Idea: Iirolution and the Meanings r!f Life (London 1995) 55. Tegenover zich
vonden deze 'sociobiologen' een andere groep onderzoekers onder leiding van de paleontoloog
Stephen Jay Gould, die een minder rechtlijruge evolutietheorie aanhingen. Gould voerde naast
'adaptacie' t:wee andere begrippen in om het evolucionaire proces te beschrijven: 'exaptacie' cn
spandrel. Gould bestrijdt dat van ieder kenmerk van een levend wezen teruggeredcneerd kan
worden naat het natuurlijke selectieproces dat tot dir kenmerk heeft geleid. War op enig moment
bijdraagt aan de 'fitheid' kan oak een nieuwe tocpassing of cen bijproducr van een vroegere
adaptacie zijn. Wat betreft het begrip 'exaptacie' schnjft Gould:
J sHcbstmcillres arefit (apttls) not
I?J expli(il molding for (ad) cUTTenl1!Sf, bllt as a consequence q/ (ex) properties built for otber reasollS. Zie:
GOULD, S. J: Exaptacion: a crucial tool for an evolutionary psychology, in: jOllmal r!f Social lsmes
47/3 (1991) 47; zie ook: GOL:LD,S. J.: Tbe Stmctllre r!f Evolutionary Theory (Cambridge 2002). Een
8
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slapende leeuw iets heel anders is dan een jagende leeuw - de eerste heeft niet
veel meer betekenis dan een struik, de tweede zet aile seinen op rood!' -, ziet de
mens ook in de slapende leeuw een gevaar, omdat hij her verb and kan leggen
tussen een slapende en een jagende leeuw, iets wat de gazelle met zijn kleine
hersentjes niet kan'-. En zelfs wanneer er in de verste verte geen leeuw te
bekennen is, zal de mens toch voortdurend
op zijn hoede zijn voor de leeuw
die misschien (waarschijnlijk, zeker!) oait komt!'. En vluchten is geen optie
wanneer je niet weet van welke kant de leeuw zal komen':', Het
'ongearticuleerde
besef van-te-moeten-handelen-en-niet-te-weten-hoe'
kan in
termen van de biologie worden vertaald als een verstoring van de homeostase.
spandrel daarentegen

is een toevallig evolutionair
hijproduct
dat geen speciale adapcieve waarde
heeft, maar ook niet (te vee!) in de weg zit. Zo'n spandre! kan een adapcieve waarde krijgen, maar
dar hoeft niet. Voor Gould en zijn geestverwanten
is her lourer toeval dat de wereld er uitziet
zaals ze er uitziet. Zou de evolucie opnieuw beginnen dan zou de uitkornst waarschijnlijk
heel
anders zijn. Over her evolurionair
proces kunnen aileen uitspraken worden gedaan aan de hand
van concreet paleonrologisch
materiaal, aldus Gould. De controverse russen deze twee groepen
evoluciebiologen
is inhoudelijk mindcr scherp dan op het eerste gezicht lijkt, wanneer eenmaal de
ideologische,
policieke en persoonlijke
aspecten van her conflict
geelirnineerd
zijn. Maar wat
betrcfr de menselijk condirie verschillen de standpunten
we! degelijk. Gould schrijft: The recognition

of personal mortality is clearlY a spandrel or our large brains, for sNreIYno one would seek tbe adaptive advantage
ofincreased brain size in the acbieoemen: ofibis knowledge! [... J religion did not arise as an adaptation (whatever
its current function [... 1J. GOULD, S. J.: Exaptation 58. Edward Wilson, een vertegenwoordiger
van
het andere kamp, schrij ft daarentegen:
The bighes/fonns 0/ religiotlspractice, »ben examined doseiy, can be
seen to confer biological adlJantage. WIJ.SON. E. 0.: 011 Human Nature (Cambridge 1978) 188. [... J Tbe
human mind evolved to believe in gods. l... 1 Acceptance of tbe supernatural conoeyed a great advantage t/JrolighoNt
prehistory, wben the brain was evolping. WILSON, E. 0.: Consilience. The Unity of Kflou;fedge (New York
1998) 262. Nijk lijkt dus naar het srandpunt van Gould te neigen.
Simon Conway Morris neemt ecn aparte positie in in her veld van de evolutiebiologen.
Hij
argumenteert
dat overa! in de evolutie convergentie
heeft plaatsgevonden.
Dat wil zeggen: vanuit
versschillende
uitgangspunten
is de evolutie uitcindelijk
tot dezelfde
oplossingen
gekomen.
Conway Morris concludeert
daaruir dar de evolutie slechts een beperkt aantal mogelijkheden
tot
zijn beschikking heefr, en dat de mens waarschijnlijk om die reden de noodzakelijke
uitkomst van
de evolucie is. Hij plaatst religie niet in een evolutionair
perspeccief,
maar plaatst andersom de
evolutieleer
in een religieus perspectief.
Hoewel hij geen aanhanger
van de hypothese
van
Intelligent Des/gtl lijkt te zijn, zict hij wei een teleologisch principe aan het werk. Zie: CONW,\Y
MORRlS, S.: Hoe bet leven de dingen regelt. De mens als noodzakeli;ke tlitkornst l)al2de evo/tltie (Diemen
2004).
11 Voor het mechanisme
dar hier achter zau kunnen
The inversion effect in biological motion perception:

c.

steken zie: TROJE, N. F. &
WESTHOFF:
evidence for a 'life detector';l, in: Current

Biology 16 (2006) 821-824.
12 De mens
verschillende

heeft met ziin grotere hersenen een groter vermogen
om een voorwerp
perspectieven
te herkennen
als hetzelfde voorwerp.
De Gestalt psychologie

zich met dit vermogen bezig.
13 De mens kan toekomstscenario's
VI.7
14 Susan

Greenfield:

onrwerpen,

vooral

dankzij

zijn grote

prefronrale

vanuit
houdr

cortex,

Zie:

Apart from daydreams or nostalgic memories, we can also create an internal bell.
of tbe Brain 152.

GREENFIELD, S.: The Private Lift

455

HEILIGE KRACHT WORDT DOOR BEWEGING

LOSGEMAAKT

Voor dit proces zijn aile levende wezens van nature toegerust. Wanneer een
waarde zijn grens oadert is ieder organisme in staat om een adequate actie te
ondernemen en het tekort aan te vuilen. De mens kan het 'gevoel van
onbehagen', dat dreigende tekorten oproepen benoemen als 'honger', 'dorst',
'koude' enzovoort. Anders gezegd: verstoring van de homeostase resulteert in
eerste instantie in acute stress en er ligt een handelingsprogramma klaar om op
deze stress te reageren, het organisme 'weet' wat bet moet doen en is daar ook
toe in staat. Stress is, zoals in IV.S aangegeven, een gecompliceerd fenomeen.
Het staat het in dienst van de overleving: tekorten moeten worden aangevuld,
indringers worden bestreden, gevaren uit de weg gegaan, kortom: de
homeostase dient gehandhaafd te worden. Op stressoren moet met adequate
actie worden gereageerd en daartoe is ieder organisme, zoals gezegd, tot op
zekere hoogte toegerust. Wanneer de tekorten zijn opgeheven, de indringer
bestreden, en her gevaar geweken is, keen de rust terug. Maar wanneer een
organisme te kampen krijgt met stressoren die, het om welke reden dan, ook
niet kan hanteren en bestrijden, wordt gesproken van chronische stress. En die
is op den duur schadelijk voor het organisme. Als chronische stress geldt iedere
situatie die de homeostase verstoort (onbehagen oproept) en waarvoor geen
rniddelen beschikbaar zijn om bet onbehagen op adequate wijze te bestrijden.
In term en van de biologie eo de geneeskunde staat het 'hiaat', het besef van 'temoeten-handelen-en-niet-te-weten-hoe',
dus voor een situatie van chronische
stress.
Het kan nog anders worden gezegd: De aangeboren kennis van de
werkelijkheid schoot op een gegeven moment tekort. Om dit onbehagen te
bestrijden diende nieuwe kennis van de werkelijkbeid te worden ontwikkeld.
Het dier heeft een aangeboren kennis van de werkelijkbeid. Het 'weet' wat bet
moet weten om te overleven. Hogere dieren leren na de geboorte nog
actieprogramma's
van hun volwassen
soortgeooten,
maar ook dat is
'voorgeprogrammeerd'
in de genen. Aileen bij sommige soorten mensapen
lijken rudimentaire 'culturen' te ontstaan: kennis die binnen lokale groepen
wordt gegenereerd
en doorgegeven'>.
Dat is echrer geen kennis die
noodzakelijk is voor de overleving. En dat ligt bij de mens anders.
De grote hersenen van de mens zijn evolutionair voordelig: hij kan zich
aanpassen aan iedere habitat, is niet gebonden aan een beperkt leefgebied. Maar
dat heeft ook een keerzijde: er is sprake van een intern gegenereerde chronische
stress die de dimensie van oneindigheid kan aannemen. En er ligt geen
handelingspatroon klaar om op dergelijke stressoren te reageren: ze zitten in het
eigen hoofd, vluchten kan niet meer. Bij de mens is chronische stress het gevolg
van de structuur van het organisme. De mens is 'van nature' een wezen dat leeft

15

W.Ul, F. DE: De aap en de susbimeester. Over
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met een 'hiaat' en dat zelf met aile mogelijke middelen moet zoeken naar
nieuwe 'kennis van de werkelijkheid', 'de waarheid die bevrijdt' van de
chronische stress die het leven bedreigt. De ooievaar aan de bemel, de tortelduif en de
gierzwalulv) kennen de tijd van hun trek, maar mijn volk kent niet de orde van de Heer,
zegt Jeremia 16. En in het boek Wij sheid staat: Maar zo te dwalen in het kennen van
God is hun nog niet genoeg: hun onwetendheid is de oor-zaak van een verscheurd leven [... ]17.
Nieuwe kennis is van levensbelang,
maar, in bet perspectief van de
'oneindigheid'
van het 'biaat', nooit definitief. De mens is 'van nature'
chronisch gestresst.
Hoe komt een mens tot handel en) dat niet meer aan enige 'natuurlijke' en dat nog niet
aan enige culturele geconditioneerdheid kan worden toegeJchreven?18, schrijft Arend Jan
Nijk. Het antwoord:
Bij het ontstaan van de rite, bij de eerste menselijke handeling, kan het bewustzijn in
eerste instantie niet anders zijn dan een 'hiaat', een 'trou d'etre', een ongearticuleerdbesef
uan te-moeten-bandelen-en-niet-ueten-boe. [... J Afgezien van dit besef heeft het bewustzijn
nog geen inhoud. [... J Terugblikkend op het dier kan men zeggen: de aandrift tot
activiteit duurt voort, maar de regulatie van deze aandrift stagneert en deze stagnatie
manifesteert zich als het besef van een 'unbestimrnte Verpflichtung'. Het ontstaan
van dit moment be schouwen wij als de eerste moment in de menswording van de
mens!".

Op het moment van het besef van de unbeJtimmte Verpjlichtung voIgt een
tweede moment, het moment waarop de mens al experimenterend
een
passende handeling heeft gevonden en het besef doorbreekt: 'dit is het'! [... ] in
het besef van 'dit is het' val/en de noties van 'ik wi!' en 'ik moet' onverbrekefijk Jamen20.
.Het derde moment wordt gevormd door het streven het gevoel van 'dit is het'
te herhalen door de betreffende handeling te herhalen. Nijk schrijft: Men zou
kunnen zeggen dat een geJloten i!jnJorde in het eerste moment iuordt opengebroken) 0171 z:ich in
het tueede en derde moment weer te sluiten, maar dan op het niveau en in de modus van het
pecifiek menselijke [... ]21. Er is een manier gevonden om het onbehagen bij de
gedachte aan een 'afwezige leeuw' op te heffen, en de chronische stress te
bestrijden.

Jer. 8,7
Wijsh. 14,22
18 NIJK, A. J.: Secularisatie 268.
19 Idem 269
20 idem 275
21 idem 270
16
17
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VI.3

EXPERIMENTEREND

GEVOLGD

WORDT

EE

ACTIEPROGRAJ\fMA

DOOR EEN BESEF: 'DIT IS HET'.

GEVONDEN,

DE MENS IS GESTUIT OP EEN

'LAATSTE WERKEUJKHEID'.

Dieren kennen in de regel aileen chronische stress wanneer er iets mis is met
hun natuurlijke habitat. Ook gevangenschap
is een vorm van een verstoorde
habitat en voor de meeste dieren een bran van chronische stress. Het gedrag
van dieren in gevangenschap geeft een beeld van het proces dat Nijk beschrijft
en ondersteunt
zijn hypothese in zekere zin. In 1898, de begintijd van de
behavioristische
psychologie, beschreef
Edward Thorndike experimenten met
katten die werden opgesloten in een kist. De katten bleven daar niet rustig
zitten tot ze werden bevrijd, maar begonnen met aile mogelijk middelen te
zoeken naar een ontsnappingsmogelijkheid.
Thorndike spreekt van de [... J set of
instinctive activities which are aroused when a cat feels discomfort [... J22. De kat komt in
een situatie van chronische stress, van een verstoorde homeostase waarvoor
geen actieprogramma
klaarligt, hij ervaart een 'besef van te-moeten-handelenen-niet-te-weten-hoe'.
Dat leidt niet tot gelatenheid maar tot het hoogste niveau
van activiteit: tailoze handelingen worden uitgeprobeerd
om een oplossing uit
de impasse te vinden. This discomfort [... J expresses itse(f [... J in squeezjngs, clawings,
bitings, etc.23. Op enig moment stuiten de meeste katten op een handeling die de
kist opent. Na een aantal keren in de kist te zijn opgesloten, kiest de kat meteen
de juiste handeling om de kist te 0penen.
Al experimenterend
is een
actieprogramma
gevonden, gevolgd door het besef edit is het'. De kat he eft
nieuwe 'kennis van de werkelijkheid' ontwikkeld, kennis die hem de middelen
geeft om een 'onnatuurlijke' verstoring van de homeostase het hoofd te bieden.
Deze experimenten werden uitgevoerd om de 'intelligentie' van dieren te
onderzoeken
en de sluicing van de kist was dusdanig geconst1l.leetd dat het
binnen de mogelijkheden van het dier lag de kist te openen. De meeste dieren
die opgesloten zitten zuilen echter niet bij machte zijn de sleutel te vinden om
de deur te openen. Zij proberen
na verloop van tijd niet langer om te
ontsnappen,
maar gaan zich anders gedragen: ze gaan handelingen verrichten
die nergens toe dienen en die een sterk repetitief karakter hebben. Ze doen dit
omdat ze hun natuurlijke handelingspatronen
niet kunnen uitvoeren, hetzij
omdat ze te weinig ruimte hebben, hetzij omdat andere essentiele elementen
(soortgenoten,
prooidieren,
schuilplaatsen)
ontbreken in hun omgeving. Ze

E. L.: Animal intelligence; an experimental study of the associative processes in
animals, in: H. WOZNL\K (red.): Experimental and Comparative Roots of Early Bebauoansm. Studies of
Animal and Infant Bebaoiour (London 1993) (Reprint van her oorspronkelijke artikel in Ps),cbological
Review, Monograph Supplements 2/4 [1898]1-109) 13.
23 idem 14
22 THORNDIKE,

458

VAN HOI\1EOSTASE NAAR HElL

ontwikkelen dan 'al experimenterend'
nieuwe actieprogramma's
die vroeger
veelvuldig konden worden waargenomen in dierentuinen, en waar heden ten
dage de bio-industrie mee te maken heeft. Deze actieprogramma's
zijn, zoals
gezegd,
niet meer gericht op onrsnapping=, maar wei op hers tel van de
homeostase: het diet ontwikkelt gedragingen waardoor het zich 'beter' gaat
voelen. Het onbehagen dar de gevangenschap met zich meebrengt wordt
bestreden met een nieuw ontwikkeld actieprogramma, dat voortdurend wordt
herhaald: stereotypieen, Stereorypieen zijn: [... J morphologicallYsimilar patterns or
sequences of behavioural elements, which are characteristic per individual, are performed
repetitivelYand have no obviousftmction25• In de twintigste eeuw is veel onderzoek
verricht naar dit soort gedrag, vooral in verband met het welzijn van dieren in
de bio-industrie.
In een reeks Nederlandse studies is onderzocht welke gevolgen varkens
ondervinden van her aangebonden zijn. Dit aangebonden zijn wordt in het
onderzoek beschouwd als een paradigma voor chronische stress. Sommige van
deze dieren ontwikkelen ernstige vormen van stereotiep gedrag, andere minder
of in het geheel met. Het onderzoek toonde aan dat het stereotiepe gedrag
mogelijk resulteert in activering van het endorfinesysteern, waardoor enerzijds
de schadelijke effecten van chronische stress (te hoge hartslagfrequentie,
te
hoge bloeddruk) direct door endorfines worden beperkt, en anderzijds her dier
zich 'beter voelt' door het belonende effect van de endorfines. Deze effecten
verdwijnen echter wanneer de situatie lange tijd aanhoudt, en het dier krijgt dan
alsnog allerlei gezondheidsklachten26•
Dieren blijken zich verschillende soorten kennis die met aangeboren is, maar
die ze van volwassen soortgenoten moe ten leren, ook op deze rnanier eigen te
maken. Het gedrag dat dieren in gevangenschap vertonen is dus in dat opzicht
geen anomalie: een vreemde omgeving leidt tot exploratief gedrag en dat gedrag
vertoont daarbij een grote variabiliteit. Dit leren door trial and error is ook op
neurologisch niveau onderzocht en blijkt te worden aangestuurd door het
belonende effect van dopamine. Zoals in hoofdstuk V beschreven spelen de
basale ganglia een belangrijke rol bij het leren van routinehandelingen
(het
procedureel geheugen). Jonge vogels leren de correcte zang door een groot
aantal zangvariaties te exploreren en een vogelvariant van een van de circuits
door de basale ganglia blijkt daarbij een cruciale rol te spelen: uitschakeling van
dat circuit schakelt ook de variabiliteit uit, De zangsequenties die het meest op
die van de volwassen vogels lijken zijn positive prediction errors en worden

Hoewel ze wel kunnen zijn afgeleid uir onrsnappingspogingen.
Endogenous Opioids and StereolJrpies in Tethered Pigs (Wageningen 2002) 4.
25 idem 3
26
Her belonende
effect van endorfines wordt gedeeltelijk
doparninesysteern. Zie: V.S
24
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'beloond' met dopamineactiviteit. De motomeuronen
die het gezang aansturen
vertonen in de exploratieve fase een variabel vuurpatroon,
daarna in
toenemende mate een stereotiep, minder varia bel vuurpatroon naarmate de
jonge vogel het zingen beter onder de knie krijgt27. Ook bij ratten is een
dergelijk leerproces experimenteel
aangetoond. Neuronen
in het striatum
vuurden willekeurig bij de aanvang van een leerperiode waarin een nieuwe
ruimte verkend moest worden. In de loop van de leerperiode gingen de
relevante neuronen steeds meer gecoordineerd vuren, en vielen de neuronen die
niet aan de taak gerelateerd waren stil. Het gedrag van de dieren werd in
dezelfde mate doelgerichrer=,
Het gedrag dat Nijk veronderstelt bij de mens als gevolg van zijn eerste
ervaring van het 'hiaat' lijkt dus plausibel. Onbehagen wordt niet lijdzaam
ondergaan, maar leidt tot exploratief gedrag en er wordt net zo lang gezocht tot
er iets is gevonden dat verlichting biedr: edit is het'. Zolang zijn natuurlijke
habitat intact is, zal chronische stress zich in het leven van een dier echter niet
of nauwelijks voordoen. Bij de mens ligt dat anders: de mens is 'van nature'
chronisch gestresst. Net als het dier in gevangenschap gaat hij handelingen
uirvoeren die ofwelleiden tot een uitweg, ofwel tot niets anders dienen dan het
reguleren van de stress en het herstel van de homeostase: rituelen-". Maar waar
dat voor het dier het eindpunt is, is het voor de mens een vertrekpunt
geworden.
Een levend wezen waarbij aile vitale waarden zich binnen de vastgelegde
parameters bevinden, heeft niets te wensen, het he eft geen tekorten, het is
'heel'. Homeostase is 'heelheid' of, in bijbelse termen, 'heil'30. Vooral in de
psalmen komt het woord 'heil' op talrijke plaatsen voor>'. De gebrokenheid van
de mens is het basisthema van aile grote godsdiensten. De mens leeft met een
'tekort' dat nooit structureel wordt aangevuld, een 'hiaat' die nooit definitief

r GI.\'ECZI(Y, B. P., A. S. AND.IULIN & 1\1. S. FF.E: Vocal Experimentation
in the Juvenile
Songbird Requires a Basal Ganglia Circuit, in: PLOS Biology 3/5 (2005) 902-909; KIO, M. B., A. J.
DOUPE & IvL S. BR.I1N,IRD: Contributions
of an avian basal ganglia-forebrain
circuit to real-time
modulation of song, in: Nattlre 433/7026
(2005) 638-643.
28 B.\RNES, T. D., Y. KCBOT.\, D. HL:, D. Z. JIN & A. ?\L GR.WBIEL: Activity of striatal neurons
reflects dynamic encoding and recoding of procedural memory, in: Na/llre 437 (2005) 1158-1161.
29 Sommige naruurlijke gedragingen
van dieren, zoals balts- en imponeergedrag,
worden ook wei
rirucel genoemd, maar dar gedrag is genetisch bcpaald, en, eerder dan met her menselijk rirueel, te
vergelijken met de onbewusre
'lichaamstaal'
van de mens. Her kan naruurlijk
zijn dat her
menselijk ritueel in eerste insrantie een afgelcide was van de 'lichaarnstaal'.
Daarover kan echter
slechts gespeculcerd worden.
In de Nieuwe Bijbel Vertaling kornt her oudrestarnentische
plaatsen voor. Trornmius
geefr meer dan honderd plaarsen,

31l

woord 'heil' nog slechrs op acht
waarvan meer dan de helft in de

psalmen.
31 Bijvoorbeeld:
Ps. 3,3; 18,3; 18,36; 21,2; 27,1; 35,9; 38,23; 40,11; 51,14; 62,2; 69,30; 85,8; 118,25;
119,81; 119,174119,165-166;
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wordt overbrugd. De heelheid wordt herinnerd en voorzien, maar in het bier en
nu heerst gebrokenheid, chaos en onzekerheid.
Die gebrokenheid wordt ook gezien als een gebrek aan kennis en inzicht in
de werkelijkheid, waaraan de mens lijdt: De ooievaar aan de bemel, de tortelduif en de
gief"'{!JJalUJIJ,
kennen de ti;d van hun trek, maar mijn volk kent niet de orde van de Heer».
De dieren hebben iets dat de mens niet meer of nog niet heeft: zij kennen de
'orde' (zij hebben kennis van de werkelijkheid). Het volledig kennen zal de
ultieme eenheid van de wereld openbaren en een einde maken aan de
gebrokenheid van de mens. N« ki;ken we nog in een wazjge spiege~ maar straes staan
we oog in oog. N« is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik
ze!f gekend ben, zegt Paulus in de eerste brief aan de Korintiers=. De
psalmdichters maken op verschillende plaatsen gewag van het belang van het
kennen van de waarheid die tot God voert>', Het kennen van de waarheid en
het kennen van God wordt ook in andere bijbelboeken op een plan gezet. Wie
niet van God uee: is eengeboren dwaas35. Maar zo te diualen in het kennen van God is hun

nag niet genoeg: hun onuetendbeid is de oorspal: van een uerscbeurd leuen [... )36. Het eeuwige
leuen, dat is dat zjj u kennen, de enige ware God [... ]37. In hun gees! beerst duistemis en ze
zjjn »enreemd van bet leven met God, omdat ze hem niet kennen [... ]38. Ze beli;den dat ze
God kennen maar hun daden weerspreken dat39. We ueten ook dat de Zoon van God
gekomen is en ons inzjcht heef! gegeven om de Waarachtige te eennen": Wie op hem
vertrouwen zullen de iuaarheid kennen [... ]41. U zult de u/aarbcid kermen, en de iuaarheid
zal u bevnjden42. Dai is goed en welgevalligin de ogen van God, onze redder, die wi! dat aile
mensen worden gered en de tuaarheid leren kennen43. Jezus zei: 'Ik ben de weg, de n/aarheid
en het leoen'"; Heilig hen dan door de u-aarheid. U» woord is de waarheid45• [ ••• ] zo '{HI/en
ook zjj door de iuaarbeid geheiligd zjjn46. He! licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en
waarheid47.

32

J er. 8,7

1 Kor. 13,12
Bijvoorbeeld: Ps. 25,5; 43, 3; 51,7-8; 85,12; 86,11; 89,15; 111,7-8; 119,142
.15 Wijsh. 13,1
36 Wijsh. 14,22
17 Joh. 17,3
38 Ef. 4,18
.19 Tit. 1,16
+0 1Joh. 5,20
-II Wijsh. 3,9
-12 Joh. 8,32
-I) 1 Tim. 2,3-4
-l4 Joh. 14,6
-15 Joh. 17,17
-16 Joh. 17,19
rEf. 5,9
33
34
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In het boeddhisme
is het concept
'waarheid'
nog veel promioenter
aanwezig. De Vier Edele Waarheden
vormen de basisbeginselen
van alie
boeddhistische
strorningen. De eerste Edele Waarheid luidt: Er is lijden. Geen
mens ontkomt aan de gebrokenheid en het lijden dat die gebrokenheid met zich
mee brengt. De tweede Edele Waarheid: Er is een oorzaak uoor het lijden. En de
diepste oorzaak voor lijden is onwetendheid. De derde Edele Waarheid luidt: De
beeindiging van bet Ii;den. De beeindiging van het lijden kan aileen worden
gevonden door inzicht in de werkelijkheid. De vierde Edele Waarheid luidt: He!
pad dat leidt tot ophiffing van bet Ii;den. Dat pad is het Achtvoudig Pad, dat bestaat
uit acht leefregels, die samen de weg naar de opheffing van de onwetendheid en
het lijden vormen.
De ervariog van een 'ongearticuleerde
besef van-te-rnoeten-handelen-enoiet-te-weten-hoe'
heeft geleid tot een experiment, en het experiment heeft
geleid tot een ervaring van 'dit is het', dit is de oplossiog voor het probleem.
Daarmee heeft de mens zich kenois van de werkelijkheid, 'waarheid', eigen
gemaakt, die wet aangeboren was. En wel kenois van de 'techoiek' waarmee het
'hiaat' weer kan worden gesloten, de homeostase hersteld en de chronische
stress opgeheven: 'bevrijdende waarheid' die tot 'heil' voert. Maar dit is slechts
een lokale en voorlopige oplossing, gezien het feit dat de gebrokenheid,
het
'hiaat', een strucrureel onderdeel van het menselijk leven is, die zich tot in het
oneindige in steeds andere gedaanten zal blijven voordoen, 'totdat de dood is
overwonnen'.
Er is een eerste aanzet tot culruur, meer in het bijzonder, tot wetenschap en
religie gemaakt. Het experiment
heeft geleid tot het incorporeren
van een
handeliog en kennis van de werkelijkheid (waarheid) die wet aangeboren is.
Samen en in wisselwerkiog overbruggen
deze twee oieuwe aspecten van het
rnenselijk bestaan het 'hiaar'. Beide aspecten zijn nodig am de homeostase, de
heelheid, het 'heil' te hersteilen. De kennis is gebaseerd op en afgeleid uit de
effectiviteit van de handeling, de herhaalbaarheid
van de effectieve handeling
hangt af van de kenois (de herinnerde ervaring).
Nijk benadrukt de onlosmakelijke verbinding tussen de ervaring 'dit is het'
en de handeling.
Men vergisr zich [... J slechts voor zover men meent dat een 'laatste werkelijkheid'
'bestaat' op een wijze die in taal tot uitdrukking gebracht, gevat zou kunnen worden.
Anders gezegd: men vergist zich [... J voor zover men meent dat men als mens op
een andere wijze 'grand' zou kunnen halen dan door te handelerr'".

Met andere woorden: de kenois van de werkelijkheid,
de bevrijdende
waarheid, is wet los verkrijgbaar. Ze is al experimenterend
gevonden in een
-IR N1JK,

A. J.: Seadansatie 300.
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bepaalde handeling, en in precies die handeling wordt ook de horneostase, het
heil, de heelheid van de wereld hersteld. Het geheel heeft een prelinguistisch
karakter. En 20alS gezegd: Nijk is van mening dat de ware religiositeit is gelegen
in dit stadium van wat hij noemt de 'toegewijde handeling'.
Iedere keer opnieuw wanneer zich een 'hiaat' opent, of wanneer het 'hiaat'
zich verder opent - en de oneindigheid waartoe de mens in staat is opent hiaten
die oneindig wijd en/of oneindig in aantal zijn - moet nieuwe kennis van de
wereld worden ontwikkeld. Zonder een nieuw 'dit is het', dus zonder nieuwe
kennis van de wereld, kan een nieuw 'hiaat' niet worden gedicht. Er moet steeds
weer geexperimenteerd, gevonden, begrepen en getoetst worden. Een nieuwe
homeostase, nieuw heil, is niet te bereiken wanneer niet een nieuw corpustje)
kennis van de werkelijkheid, nieuwe 'bevrijdende waarheid' is gegenereerd. Oat
betekent dat de mens in een tweede homeostatische cyclus is verwikkeld die,
principieel anders dan die waarin aile levende wezens zijn verwikkeld,
cumulatief is. Na iedere voltrokken cyclus wordt niet teruggekeerd naar de oude
situatie, maar ontstaat er een nieuwe situatie: er is kennis van de werkelijkheid
bijgekomen.
De oneindigheid waartoe de mens in staat is, drijft deze spiraal voort tot in
het oneindige. En zoals het voor aile levende wezens onmogelijk is zich te
onttrekken aan de homeostatische cyclus van eten, drink en, het op peil houden
van de temperatuur, de voortplanting enzovoort, zo is het voor de mens niet
mogelijk zich te onttrekken aan deze specifiek menselijke homeostatische
spiraal. Voortdurend openen zich nieuwe 'hiateri', moet nieuwe 'kennis van de
wereld'
worden
gegenereerd
door
rniddel van nieuwe experimentele
'handelingen', zodat nieuw 'heir kan worden voortgebracht. Pas wanneer de
'kennis van de werkelijkheid' compleet is, dat wil zeggen wanneer de 'laatste
werkelijkheid' is bereikt, zal het 'heil', de heelheid alomvattend zijn.
Alles wat leeft streeft naar homeostase, een heelheid waarin niets te wensen
over is. Voor de mens is dat echter een wijkend perspectief, aileen gerealiseerd
in gefragmenteerde,
tijdelijke en lokale ervaringen van 'heil'49. De ultieme
'heelheid' is iets dat wordt verwacht, waarop wordt gehoopt en waaraan wordt
gewerkt, maar dat vrijwel altijd buiten bereik lijkt te blijven'". Deze ultieme

Zie in dit verband de uitspraak van Herman Post, geciteerd in V 1, waar hij spreekt over zijn
voettocht naar Rome: He! beimuee is waarschijnlijk des te stereer, omdat ik onderueg. zovee! momenten vall
tolmaale: gelJ/k beb gekend; momenten waarop ik niets meer te u/ensen had. 1... J ik uereeerde in volmaakte
harmonic met mijzelf en de uereld. POST, H.: Te uoet naar Rome 105-106.
50 Daarmee wordt een nieuw Iicht geworpen op de grote populariteit van de pelgrimage a1s een
rnetafoor voor her menselijk leven. Anders dan Zygmunt Bauman beweert lijkt deze metafoor
gerelatecrd re zijn aan uruverseel menselijke condines, en niet afhankelijk van een (voorbije)
culrurele episode. Zie: B.\U~L\N, Z.: From pilgrim to tourist.
49
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'heelheid', het definitieve 'heil', wordt door de psalrndichter geidentificeerd
God, de Hoorn mijns heils51.
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Het hier beschreven complex heeft in de geschiedenis van de rnensheid
gestalte gekregen in zeer uiteenlopende vormen: culturen die verschillende
ontwikkelingen hebben doorgemaakt. In deze culturen wordt de ontwikkelde
'kennis van de werkelijkheid' aan volgende generaties doorgegeven, die er hun
eigen nieuw ontwikkelde kennis aan toe voegen. Culturen kunnen zo
eeuwenlang bestaan terwijl de 'kennis van de wereld' langzaam en heel
geleidelijk accumuleert,
waarna door externe invloeden
(natuurrampen,
klimaatverandering, onder de voet worden gelopen) een cultuur soms in enkele
eeuwen of zelfs decennia ook weer verdwenen of ingrijpend veranderd kan zijn.
Maar ook interne factoren kunnen de ondergang of snelle verandering van een
cultuur veroorzaken.
Wanneer
men stuit op nieuwe 'kennis van de
werkelijkheid' die gevolgen heeft voor de leefwijze, dan kan dat ingrijpende
conseguenties hebben binnen de tijdspanne van enkele generaties. De huidige
situatie van de mensheid maakt duidelijk dat de verschillende culturele
homeostatische spiralen niet aileen heel verschillend verlopen, maar ook in heel
verschillende ternpo'sv.
De
ontwikkeling
van
het
complex
'kennis
van
de
werkelijkheid' /'handeling' /'heil'
heeft 111 verschillende
culturen
vormen
aangenomen die samenhangen van de levensomstandigheden
van degenen die
de cultuur ontwikkelden. In de loop van die ontwikkeling werd in iedere cultuur
een corpus kennis van de werkelijkheid opgebouwd, waarvan ieder element op
een of andere manier een 'hiaat' sloot. In hoofdstuk V is daarvan een voorbeeld
gegeven. De inheemse volken in het zuidwesten van de Verenigde Staten
kenden het ritueel van het planten van de mais, hun hoofdvoedsel. Het planten
Ps. 18,3 (NBG vcrtaling),
Zie voor de achterliggende processen: Di \'\(OND,j.: Zuaarden, paarden en 'lfeklekiellleti. U"aarom
Eeropeanen en A'\ialen de lJIereiddomineren (Utrecht 2005 [2000]).
;1

52
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zelf was omgeven door riten, waarvan rennen voor regen' een van de
belangrijkste was. Deze sedentaire volken hadden het probleem van de
voedselvoorziening op een in moderne ogen 'technische' wijze opgelost. Oat is
pas mogelijk wanneer een mogelijk voedseltekort voorzien kan worden (een
'hiaat'!), en adequate middelen zijn ontwikkeld om daar iets tegen te
ondernemen (niet afwachten wat er zal groeien, maar planten, verzorgen,
oogsten, bewarenj-', Voor een aspect was echter geen 'technische' oplossing
voorhanden: regen. Mais heeft een behoorlijke hoeveelheid water nodig om te
rijpen, en voor de volken in her droge zuidwesten van de Verenigde Staten was
regen een kwestie van eten of niet eten, leven of dood. Dus werd her planten
van de mais omringd door rituelen waarin de regen werd opgroepen met
hardlopen. Oat wil zeggen: zo wordt het gezien door westerse onderzoeker die
daar in de negentiende en twintigste eeuw naar keek. Voor de betrokkenen
had den planten en rennen dezelfde lading, vormden ze een complex van
handelingen die uitgevoerd moesten worden om mais te kunnen oogsten. Het
planten van mais en het rennen voor regen vormen beide een oplossing tegen
de angst voor 'slapende leeuwen' (in casu een dreigende hongerdood) waartussen
door de westerling van na de Verlichting onderscheid wordt gemaakt, maar
door de betrokkenen zelf niet>',
Met andere woorden: Er is een complex aan handelingen ontstaan, waarvan
het ene gedeelte hoort tot de categorie 'kat vindt mogelijkheid om kist te
openen' en het andere gedeelte tot de categorie 'varken gaat stereorypieen'
uitvoeren. Dit complex betitelt Nijk als de 'toegewijde handeling'.
De middeleeuwse chrisrelijke pelgrimage voldeed nog aan dat principe=. Maar
met de ontwikkeling van de moderne wetenschap is er een methode van
kennisverwerving ontwikkeld die niet meer ingepast kan worden in de
'toegewijde handeling'. Het bestaan van de mod erne wetenschap werd ingeluid
door het werk van Galileo Galilei (1564-1642). Hij legde de basis voor de
experimentele natuurwetenschap. Voor zijn onderzoek naar de snelheid van
vallende voorwerpen gebruikte hij - zoon van een musicus en zelf een
verdienstelijk luitspeler - snaren die hij dusdanig opspande dat een vallend
voorwerp daarop een bekende rnelodie ten gehore bracht. Met zijn geoefende
muzikale gehoor bepaalde hij of voorwerpen van verschillende gewicht even
snel vielen=. Deze eerste natuurkundige experimenten markeerden een omslag
die de natuurfilosofie tenslotte in natuurweteoschap zou doen veranderen.
Deze methode, waarin hypotheses door middel van experimenten onder
gecontroleerde omstandigheden systematisch worden getest, heeft het trial and

53
54
55
56

Zie voor de onrwikkeling van de landbouw: Idem 81·173.
Dar constateerde overigens Robertson Smith ook al. Zie: 1.2
Zie: Vl.6
Kw»,
De ontdekking van bet ueten 95·97.

c.:
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error model verdrongen. Door een systematisch onderzoek van de natuur wordt
de nieuwe kennis van de werkelijkheid
niet meer 'gevonden',
maar heel
doelbewust
in een bepaalde
richting gezocht.
Dat beperkt
het bereik
waarbinnen nieuwe kennis wordt gevonden enerzijds drastisch, maar verhoogt
anderzijds de succeskansen proportioneel.
De kans dat de experimenteerder
eindigt als een 'kat die de mogelijkheid vindt om de kist te openen' is daarmee
vele mal en groter geworden dan de kans dat hij eindigt als een 'varken dat
stereorypieen
gaat uitvoeren'.
En daarmee
was het succes
van de
natuurwetenschappen
bij voorbaat gegarandeerd. Galileo was zijn tijd vooruit
en had zijn bevindingen op her gebied van de kosmologie bijna met de dood
moeten bekopen, maar de trend kon niet meer worden gestopt'".
De systematische vormen van waarheidsvinding in de vorm van de rnoderne
wetenschappen,
zoals die zich vanaf de Verlichting hebben onrwikkeld, zijn de
rechtmatige erfgenamen van het eerste stukje 'kennis van de werkelijkheid' dat
niet aangeboren
was, maar dat de mens zelf moest ontdekken
am de
homeostase te herstellen en opnieuw 'heil' te ervaren. Dat zij zich hebben
losgemaakt uit de 'toegewijde handeling' doet daar niets aan af.
De 'toegewijde handeling' is in de eenenrwintigste eeuw her terre in van de
kunsten, de rituelen en de sport. En op die gebieden functioneert zij nag zoals
ze gedurende waarschijnlijk vijftigduizend
jaar gefunctioneerd
heeft: als de
'handeling' die 'kennis van de werkelijkheid' en 'heil' in zich draagt, die beide
aileen via de 'handeling' steeds weer opnieuw toegankelijk zijn.

VI.S HET ACTIEPROGRA.MMA DAT IS GERITUALISEERD
EEN NIET-RITUELE

FUNCTIE.

IN

HET YOLTROKKEJ"l 'AS IF'. DAi\RIN
RITUEEL, KUNST EN SPORT.

HAD EN HEEH

DE GERITUALISEERDE
LIGT EEN BELANGRIJK

CONTEXT

OOK

WORDT

RAAKPUNT TUSSEN

Ritenonderzoekers
hebben al geconstateerd dat met name de kunsten - in de
meest uitgebreide zin van het woord - verwantschap
vertonen met riruelen=.
Sport is ook bij de ritenonderzoekers
slechts sporadisch in beeld gekomen als
een verwant van de rite, maar wel is ook aan ritenonderzoekers
duidelijk
geworden dat lichamelijke process en van belang zijn in het ritueel.
In hoofdstuk V is aangegeven hoe voor loopactiviteiten
op verschillende
plaatsen een overgang is te constateren tussen ritueel en sport. Bij verschillende
inheemse volken in de Verenigde Staten is het rituele lopen - waaraan wel
degelijk ook een wedstrijdelement
verbonden was - voor een deel overgegaan
57 Naruurlijk zijn dit soort overgangen niet tot een persoon beperkt, maar Galileo is her embleem
van de geboone van de natuurwcrenschap geworden.
58

Zie: 1.7
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naar het domein van de westerse sportbeoefening. En ook bij loopactiviteiten
in \Vest-Europa is de overgang nog goed te zien: het pelgrimeren te voet over
lange afstanden en het langeafstandswandelen
verschillen nauwelijks van
elkaar>", terwijl het een wordt beschouwd als een ritueel en het ander als een
sportieve onderneming.
De verschillende looprituelen van de inheemse volken in Noord- en ZuidAmerika vormen niet aileen een eenheid met een technisch/ agrarische
bezigheid als het planten van de mais, maar maken ook deel uit van veel grotere
rituele complexen waarvan lichaamsversiering, rituele bouwwerken en muziek
en dans deel uit maken. In moderne termen: technologic, sport en kunst
vormen een geheel60.
Beide activiteiten, kunst zowel als sport, hebben zich in de westerse
samenlevingen ontwikkeld tot zelfstandige onderdelen van maatschappelijke
activiteit. Op zich is dat geen probleem. AI deze activiteiten, van rituele
elementen zoals lopen tot en met rituelen zoals sportwedstrijden
en
61
mythologieen
in de vorm van beeldende kunst of literatuur, vormen
complexen die horen tot de categorie die Nijk 'toegewijde handelingen' noemt,
en die hun effect in zichzelf dragen, het 500rt kennis insluiten dat noodzakelijk
is om 'hiaten' te overbruggen. Dat wil zeggen: ritueel, sport en kunst vormen de
'toegewijde handeling' van de moderne maatschappij. Sport en kunst zijn in dat
perspectief niet een (al dan niet commercieel) toef]e slagroom op de taart, maar
behoren tot de categorie 'brood des levens'62.
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Zoals in hoofdstukken II-IV uitvoerig betoogd, was in het christendom het
ritueel van de pelgrimage vrijwel vanaf het begin van groot belang. En in de
Ook niet in de gerapporteerde effecten. Zie: V.l
Het bespreken van de herkomst en evolutie van beeldende kunst en muziek zou hier te ver
voeren. Zie ZEKI, S.: Inner Vision. An Exploration of Arl and the Brain (Oxford 1999); MlTHEN, S.:
Singing Neanderthals. The Origins of Music, Language, Mind, and Body (London 2005).
61 De plaats van de mythologie in het riruele model komt later in dit hoofdstuk aan de orde. Zie:
VI.7
62 Her rnisschien meest ovenuigende
bewijs hiervan is het belang van kunst, in welke vorm dan
ook, voor de gevangenen in de concentratiekarnpen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zie:
l\i,\K.lliOV.\, E.: Friedl Dicker-Brandeis. Ein Leben fur Kunst und Lebre: Wien, Weimar, Hrono»,
Tberesienstadt, Auschwitz (Wien 1999).
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middeleeuwse
christelijke
pelgrimage,
als onderdeel
van een ritueel,
mythologisch en theologisch uitgewerkt wereldbeeld, lijkt nog steeds geldig te
zijn wat Nijk als cruciaal beschouwde voor ware religiositeit: de kennis van de
werkelijkheid en ervaring van heil zijn onlosmakelijk
verbonden
met een
concrete 'toegewijde handeling'. In het geval van de middeleeuwse christelijke
pelgrimage is de handeling de reis naar een heilige plaats, de kennis van de
werkelijkheid
heeft betrekking
op 'genezing'
en het heil dat wordt
bewerkstelligd is dat van de gezondheid, in de meest ruime zin van het woord,
dat wil zeggen heelheid van lichaam en ziel.
De elementen van dit complex waren op dat moment niet 'los verkrijgbaar'.
Zoals uiteengezet in hoofdstuk IV was de medische kennis in de moderne zin
van het woord zeer beperkt. Aile kennis die dienaangaande was vergaard was
door
trial and en-or verkregen.
En
de pelgrimage
gold
als de
genezingstechnologie
bij uitstek in de wereldbeschouwing
van de christelijke
middeleeuwen. Ondanks het feit dat het christendom inrussen was voorzien
van een uitgebreide mythologie en een groot corpus aan theologie, voldoet het
ritueel van de pelgrimage nog aan de eisen die Nijk stelde aan een waarlijk
religieus ritueel: kennis van de werkelijkheid
(in dit geval kennis van de
'genezingstechnologie'
van lichaam en ziel) , ervaring van heil (in dit geval de
ervaring van gezondheid, heil voor lichaam en ziel) zijn niet 'los verkrijgbaar'
van de handeling (in dit geval de reis naar een heilige plaats, de pelgrimage).
Onmiskenbaar
speelt bij de pelgrimage echter ook de mythologie een
belangrijke ral. Oat blijkt vooral uit de vele penningen, beeldjes, flesjes water,
zakjes aarde en andere herinneringen
aan de heilige plaats die mensen
meenamen en die ook hun geneeskrachtige
werking bleken te hebben op de
thuisblijvers. De rniddeleeuwse pelgrimage voldoet zelf nog aan de eisen die
Nijk
stelt,
maar
ZlJ
was
tegelijkertijd
omgeven
door
een
mythologisch/ theologisch bouwwerk dat Nijks goedkeuring niet zou kunnen
wegdragen.
Daarmee is de relatie tussen ritueel en taal aan de orde. Fits Staal beschouwt
de taa! a!s een evolutionair vervolg op de muziek en het ritueel. Hij leidt dat
vooral af uit de structuur van het ritueel en de muziek, en de syntaxis van de
taal, die beide een patroon van recur sieve inbedding laten zien, aldus Staa163. De
evolutionaire relatie tussen taal en muziek wordt ook door andere onderzoekers
onderschreven=.
Staal is van mening dat er geen verband bestaat tussen de rite
(die geen semantiek kent) en de my the (die voor haar bestaan afhankelijk is van
de semantische aspecten van de taal). Andere onderzoekers
zien die relatie

Zie ook: 1.5
Zie bijvoorbeeld: MITtiE"', S.: Singing Neanderthals. Het voert hier te ver om in te gaan op de
evolutie van de raal en de relaties tussen rituccl en taal met be trekking rot de syntaxis.
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wel6S. In de volgende sectie zal de relatie tussen het ritueel en de taal, zoals die
vorm heeft gekregen in de mythologie, nader worden onderzocht.

VI.7
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In eerste instantie staat de my the ongetwijfeld in het teken van de roewijding,
enerzijds als exhortatie,
als oproep tot hernieuwde
toewijding in de rite [... ],
anderzijds als een verbale vorm van 'observantie'
[... ]. Maar wanneer de mythe als
[... J verbale vorrn van 'observantie'
is verklonken,
dan blijft zij bestaan als
interpretatieschema
van de werkelijkheid [... J.Door allerlei omstandigheden
kan de
mythische gestalte van de 'laatste werkelijkheid'
als fundering van dit bestaan
onbevredigend
worden.
De mens reageen
daarop
met een poging om het
werkelijkheidsgehalte
van de 'laatste werkelijkheid' veilig te stellen [... J. Hij keen
daartoe echter niet terug tot de weg van het handelen, maar beweegt zich in de
tegenovergestelde
richcing: die van de voortschrijdende
abstractie. [... ] met behulp
van de taal tracht hij te ontkomen aan het onontkoombare
feit dar taal niet anders is
dan taal. Deze bezigheid heeft eeuwenlang
werk verschaft
aan her scherpste
inrellect=,

De gehele herseninhoud van de mens is relatief groot in vergelijking met die
van de andere prima ten, maar de prefrontale
cortex is bij de mens
disproportioneel
groot67. De menselijke prefrontale cortex is gedeeltelijk een
evolutionaire 'uitbouw' van de motorcortex. Het is deze grate prefrontale
cortex die ons in staat stelt tot een aantal zaken die dieren niet kunnen:
fantaseren,
plannen, reflecteren, redeneren.
In de woorden van Susan
Greenfield: [... J the prefrontal cortex is active in the kinds of pursuits that JVe adults are

good at, compared to children and nonhuman animals, namelY, being depressed, thinking
abstractlY, and reasonint8. In feite kan de functie van de prefrontale cortex in al
zijn diversiteit worden

samengevat

als: het in de tijd organiseren

van nieuwe

Zie: hfdst. I
J.: SeclIlariJ'atie 302-303.
6' Zie O.a.: DE.\CON,T: Tbe Symbolic Species; FesTER,].
M.: Tbe Prefrontal Cortex.
68 G REE:-JF1ELD, S.: Tbe Private Life of tbe Brain 144. Her feir dar we deze clingen kunnen dankzij
onze grote prefronrale cortex, wi! niet zeggen dar voor fanraseren, plannen enzovoort aJJeen de
frontalc cortex nodig is. Ta.I van andere hersengebieden zijn daar ook bij nodig. De prefronta.le
cortex onderhoudt direct of indirect met vrijwel aile andere hersengebieden dichte afferente en
efferente verbinclingen.
65
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doelgerichte handelingen-". Joaquin Fuster schrijft in dat verband in een
handboek over de prefromale cortex: In that sense the prefrontal cortex is 'motor' liee
the rest of the frontal lobe'". Bij aile zoogdieren is het centrale zenuwstelsel op
dezelfde rnanier verdeeld in een gedeelte dat informatie opneemt en een
gedeelte dat 'handelt'": Het gedeelte dat 'handelt' ligt aan de voorkant, dus de
prefrontale cortex en zijn functies (plannen enz.) horen tot het gebied van het
handelen en niet tot dat van de perceptie ".
De prefrontale cortex stelt ons in staat om vooruit te zien en de uitkomst
van verschillende potentiele scenario's naast e1kaar te houden. Zo kunnen ook
ingewikkelde en zich ver in de tijd uitstrekkende
handelingen
worden
voorbereid en tot het einde toe worden uitgevoerd. Handelingen hoeven niet
meteen te worden uitgevoerd wanneer prikkels van buiten of van binnenin het
orgarusme daartoe aanzetten, maar een of meerdere handelingsscenario's
kunnen paraat worden gehouden in het zogenoemde 'werkgeheugen'73. En zo
kunnen er tenslotte ook volstrekt abstracte handelingsscenario's
worden
ontworpen, dat wil zeggen: er kan geredeneerd, gefantaseerd en gereflecteerd
worden?".
Het ligt dus voor de hand dat onze fantasieen, plannen en reflecties
voortbouwen op onze handelingen en de structuur daarvan herkenbaar blijft.
Walter Burkert is via de Iinguistiek tot precies die conclusie gekomen75. Het
vermogen tot plannen en redeneren vereist in zijn eenvoudigste vorm dus nog
geen taal, maar gecombineerd met de taal wordt de mogelijkheid geopend om
te 'handelen' in een virtuele wereld. Nijks hypothese (en in zekere zin ook die
van, in hun wetenschappelijke
benadering zeer van hem verschillende
onderzoekers als Harrison en Staal) dar de mythologie bestaat uit 'verwoorde
rituelen' is dus zo gek niet in het licht van de paleoantropologie
en de
neuroanatornie.
Bovendien komt de jongste genera tie ritenonderzoekers

Bij handelingen die tot routine zijn geworden spelen de basale ganglia de hoofdrol. Zie: VS
FUSTER,J. M.: The. Prejivntal Cortex 209.
7[ Deze verdeling- in de hersenen worden
beide gebieden gescheiden door de centrale sulcus - is
evolution air ouder dan de verdeling in de linker en de rechrer hemisfeer. Zie: idem 213
-2 idem 210-211
-} Natuurlijk hebben dieren dar vermogen ook tot op zekere hoogte. Een kat die doodstil naar
een vogel staat te kijken houdt ook handelingsscenario's paraat, en maakt dus in zckere zin al een
'planning'. Hij springt niet rneteen op de vogel af, maar wacht op de beste gelegenheid. Bij
mensapen is al een zeer ontwikkeld vermogen tot plannen waar te nemen. Zie: Wr\I\L, F. DE:
Chimpanseepolifiek. Macht en sees onder mensapen (Amsterdam etc. 1999 [1982]); W.\J\L, F. DE: De aap
in ons. Waarom ue ;;;jjnwie Ive i/jn (Amsterdam etc. 2005). Mensen met prefrontale laesies verliezen
dat vermogen geheel of gedeeltelijk en worden impulsief. Zie: D.\t.l\SIO, A.: Descartes' Error.
Redeneren is in dir perspectief een eindeloos uitgesteldc handeling,
-. Staal bericht over Vedische riruelen die duizend jaar duren en dus puur rheoretisch zijn. Oat
lijken overgangsvormen tussen 'handelen' en 'redeneren' te zijn.
75 Zie: 1.5
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(Grimes, Bell) langs heel verschillende wegen tot de conclusie dat de (rituele)
handelingen die her lichaam verricht een diepgaande invloed op de denkwereld
hebben ". In hoofdstuk V is daar een voorbeeld van gegeven met betrekking tot
het lop en. Zowel in diachrone als synchrone zin lijkt er dus een nauwe
verbinding te bestaan tussen handelen en reflecteren/ redeneren/ fantaseren.
Nijk beschouwt aileen de handeling waarin steeds opnieuw een poging moet
worden ondernomen
om het 'hiaat' te overbruggen als een waarlijk religieuze
activiteit. Mythologie en theologie zijn daarvan slechts afgeleiden en in feite al
de symptomen van een voortgeschreden
secularisatie, aldus Nijk. In het licht
van de moderne neurowetenschap
en de evolutiebiologie is dat niet terecht. Het
menselijk vermogen tot redeneren, en de talige vormen van dat redeneren, zoals
mythologiseren,
theologiseren
en
filosoferen,
vormen
geacheveerde
evolutionaire
voortzettingen
van de concrete handeling, en niet een slap
aftreksel ervan, Kortom: waar de taal zich (misschien) heeft ontwikkeld uit
muziek/ zingen/ communicatie, heeft het redeneren/ fantaseren/ ref1ecteren zich
ontwikkeld
uit de handeling. Deze rwee capaciteiten
samen openen de
mogelijkheid tot mythologiseren, theologiseren en filosoferen.
Gedrag
fossiliseert
niet, en over prehistorisch
gedrag kan aileen
hypothetisch
worden gesproken. De oudste archeologische
aanwijzingen die
duiden op het bestaan van activiteiten die nu ritueel genoemd zouden worden
bestaan uit artefacten die stammen uit het Paleolithicum
en die vrijwel
uitsluitend
afkomstig zijn van Homo sapiens sapiens. De Neanderthalers
uit
dezelfde tijd lijken wel hun doden begraven te hebben ", maar er is geen
substantieel archeologisch bewijs voor ritueel gedrag. Ook van taalgebruik in de
moderne zin lijkt nog geen sprake, vooral omdat het strottenhoofd
van de
Neanderthaler
niet geschikt was om het soort klanken voort te brengen die taal
mogelijk maken ", Afgaande op dit materiaal mag voorzichtig geconcludeerd
worden dat de oorsprong van zowel ritueel gedrag als van taal gezocht moet
worden bij homo sapiens sapiens in Afrika. Of de opkomst van dit 'moderne
gedrag' zich geleidelijk heeft ontwikkeld
tussen driehonderdduizend
en
honderdduizend
jaar geleden,
of plotseling
tussen
negentigduizend
en
tachtigduizend
jaar (of nog korter) gel eden, is onderwerp van debat tussen
paleoantropologen.
Onbetwist is de observatie dat vanaf negentigduizend jaar
76 Zie in dit verband ook her verslag van Leon Wiesel tier die al twintig jaar nier meer leefde
volgens de joodse gebruiken, maar roch na her overlijden van zijn vader in 1996 besloot om her
kaddisb voor hem re gaan zeggen. Oat betekende dar hij een jaar lang de voorgeschreven
rouwrituelen rnoesr volvoeren door o.a. drie keer per dag in de synagoge te gaan bidden.
WIESELTIf'.R,L.: Kaddisb (New York 1998).
-- Hoewcl dat waarschijnlijk nier algemeen gebruikelijk was. Zie T.\TIERS.\J.L, 1.: Tbe Lost
NeandertbaI169-170.
'8 idem 165-173. Oat wil nier zeggen dat de Neanderthalers
geen communicatiesysteern hadden.
Zie bijvoorbeeld: MITHEN,S.: Singing Neanderthals.
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geleden een diepgaand verschil in technologische en rituele menselijke activiteit
is waar te nemen vergeleken met de periode van vier miljoen jaar menselijke
ontwikkeling daarvoor. Ook wanneer de ontwikkeling van die vaardigheden
tweehonderdduizend
jaar heeft geduurd, kan wat betreft de aard en de snelheid
van de veranderingen nog steeds van een 'revolutie' worden gesproken. Deze
'rnoderne mens' wist zich dan ook in een uitzonderlijk
hoog tempo te
verspreiden vanuit Afrika over Europa en Azie-9.
De mens had zich voordat Homo sapiens sapiens op het toneel verscheen al
enige niet-aangeboren
'kennis van de werkelijkheid' eigen gemaakt. Hij kon
eenvoudige gereedschappen
vervaardigen
en gebruiken ten behoeve van de
voedselvoorzienig.
Ook het vuur had hij waarschijnlijk al onder controle, en hij
was in staat buiten Afrika, in veel koudere landstreken, in leven te blijvens',
Echter: vormen van ritueel of taallijken niet aan de orde te zijn geweest. Homo
sapiens sapiens ontwikkelde in relatief korte tijd zowel taal en ritueel als ook een
geavanceerde techniek op diverse terreinen. Het lijkt voor de hand te liggen dat
dus ook Homo sapiens sapiens degene was die als eerste het 'hiaat' ervoer, evenals
het 'ongearticuleerd
besef van-te-moeten-handelen-en-niet-te-weten-hoe',
en
het is goed mogelijk dat de taal en het ritueel gedrag zich min of meer simultaan
onrwikkelden in dit 'moderniseringsproces'
van de menselijke soort. Wanneer
het ritueel en de taal zich parallel hebben onrwikkeld is het niet ondenkbaar dat
ze dat inderdaad hebben volgens een zelfde syntactische structuur, zoals Staal
meent.
De menselijke waarheidsvinding
laat nu het volgende patroon zien: (1)
handelen volgens de trial and error methode: techniek en ritueel; (2) (talig)
redeneren: mythologiseren, theologiseren en filosoferen; (3) beredeneerd
handelen: wetenschappelijk onderzoek.
VI.S
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Zie voor ecn ovcrzicht van de mcesr reccnre lircraruur: l\IELL.\RS, P.: The impossible
coincidence. t\ single-species model for the origins of modern human behavior in Europe, in:
EI'O/tltiol7ory Antbrop%gy 14/1 (2005) 12-27; SI-II:
..\, J. J.: Neanderthals, competition, and the origin
of modern human behavior in the Levant, in: EI'O/Iltiollol)' Allthropo/0!!J' 12/4 (2003) 173-187;
HOHECKLR,j.
F: lnnovarion and technological knowledge in the Upper Paleolithic of Northern
l::urasia, in : EI'o/lItiot/aD' Allthropology 14/5 (2005) 186-198. De 'Palcolithischc revoluric' in Europa
lijkr her gcyolg re zijn van de imrnigrarie van homo sapiens sapiens vanuit Afrika, al dan niet
verwikkcld in een concurrcnricstrijd mer de Ncanderrhalcrs.
XII GOL'DSBI.(),\I,J.: T '11111' eu oe.f(/J(/lling (Amsterdam 2001 [1992]) 33; 01.\,\10\lD,j.:
Znuardeu. paarden
en ,?!ektekiemen 37.
-9
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De eerste reactie op de verstoring van de homeostase, ook wanneer die
verstoring
de vorm heeft van een 'hiaat' waarvoor geen actieprogramma
klaarligt, is een handeling. De verstoring van de homeostase betekent voor aile
levende
wezens
de
noodzaak
tot
handelen.
Wanneer
er
geen
handelingsprogramma
gereed
ligr, worden
vehement
aile
mogelijke
handelingsvarianten
uitgeprobeerd:
stilzitten en afwachten terwijl de vitale
fysiologische waarden buiten de veilige marges dreigen te geraken, betekent de
dood en is dus geen optie. Dat geldt voor de mensheid als geheel in haar
begin stadium, maar dat geldt ook telkens weer opnieuw wanneer door groepeo
of individuen een 'maar' overbrugd en de gebrokenheid
besueden
dient te
worden. De eerste reactie op de verstoring vao de homeostase is en blijft een
concrete handeling.
10 hoofdstuk V is betoogd dat de grote populariteit van het lopen in onze
samenleving
daarvan misschien een exponent
is. Pas wanneer het 'hiaat'
dimensies aan gaat nemen die neigen naar 'oneindigheid',
voldoet de simpele
handeling nier meer en ontstaat de behoefte aan een 'oneindige handeling' die
aileen in de vorm van een abstracte redenering kan worden voltrokken,
Het beoogde doel.is in aile gevailen echter 'heil'. Voorlopig 'heil' in de vorm
van opheffmg van de suess of genez.ing, en definitief 'heil' .in de vorm van
'heelheid van de wereld', waarop wordt gehoopt en waaraan wordt gewerkt.
Iedere keer wanneer een nieuw 'hiaat' wordt gedicht, nieuwe kennis van de
werkelijkheid
('bevrijdende
waarheid')
is gegenereerd,
en nieuw
'heil'
opgeroepen is, hoopt de mens een stapje te hebben gezet in de richting van het
definitieve 'heil', de heelheid van de wereld die ook wei God wordt genoemd.
Tenslotte
De life sciences kunnen in de toekomst een bron van kennis en inspiratie gaan
vormen, niet aileen voor de liturgiewetenschap,
maar ook voor het theologische
bedrijf als geheel. Een van de gebieden die voor de theologie van belang kan
worden is het onderzoek naar de verschillende wijzen waarop ingegrepen kan
worden bij ziekte. 'Genezing' is een van de belangrijkste vormen van 'heil' in de
christelijke traditie. En daarin komt de geneeskunde
de theologie verder
tegemoet dan verreweg de rneeste theologen zich bewust zijo. De president van
de PsychoNeuroImmunology
Research Society (P IRS), Keith W. Keily,
schrijft in een presidential address in 2001: Imposing challenges confront each of tis. Is

there a pl:!Jsiological basis for the 'placebo effect'? Is there a rolefor hope, faith, belief, or
laughter in the healing processi" Wanneer theologen bereid zijn te aanvaarden dat
ook de processeo
Kl

KELLEY,

waar zij zich mee bezighouden

K. W.: It's time for psychoneuroimmunologv,

(2001) 1-6.
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hersenen, dat geloof en vertrouwen concrete veranderingen
in de neuron ale
structuur teweeg brengen die vervolgens op moleculair niveau van invloed
kunnen
zijn op de toestand
van het lichaam, dan liggen er nieuwe
mogelijkheden voor her bedrijven van theologie, waarin ook aspecten van het
menselijk bestaan betrokken kunnen worden die op dit moment nog geheel
buiten het blikveld van de theologie vallen omdat ze niet worden erkend, of
zelfs herkend, als religieus en daarom theologisch relevant.
De neurowetenschappen
ontdekken
steeds meer 'circuits' waarin op
verschillende
punten kan worden ingegrepen
met min of meer hetzelfde
resultaat op het niveau van het gedrag. Deze circuits bevinden zich op
uiteenlopende
niveaus van complexiteit. In hoofdstuk IV is een moleculair
circuit beschreven, in hoofdstuk V een circuit op het niveau van neuronale
structuren. Waarschijnlijk zijn er op tussenliggende
niveaus van complexiteit
andere circuits met andere functionali teiten te beschrijven.
Het feit dat in dergelijke circuits op verschillende
plaatsen kan worden
ingegrepen met (min of meet) hetzelfde resultaat op gedragsniveau zou op den
duur ook een nieuw licht kunnen werpen op de verschillende manieren waarop
mens en streven naar 'heil'. En ook op de vraag waarom sommige vormen
daarbij kennelijk tijdloos en universeel zijn, en andere cultuur- en tijdgebonden.
Tegenstellingen
tussen 'magie' en 'geloor, 'gemankeerd
ritueel' en 'liturgie',
'volksreligiositeit'
en theologie', die nog steeds in omloop zijn, kunnen zo
overstegen worden.
Daarmee zouden de blinde vlekken die de theologie tijdens de Verlichting
heeft opgelopen opgeheven kunnen worden en het religieuze handelen de
plaats kunnen krijgen die het toekomt. Het filosofische waterhoofd van de
theologie zou zo onderbouwd kunnen worden met een stevig lichaam dat met
twee ben en op de aarde staat.

474

BIBLIOGRAFIE
ABERCROMBIE, E. D., K A. KEEFE, D. S. DIFRlSCH.\ & M. J. ZIGMOND:
Differential effect of stress on in viIJOdopamine release in striatum,
nucleus accumbens, and medial frontal cortex, in: journal if Neurochemistry 52/5
(1989) 1655-1658.
ADAIR,j.: The History if the American Indians. Particularjy tbose nations aq/oining to ibe

Mississippi East and West Florida, Georgia, S outb and North Carolina, and Virginia.
With a New Introduction
[1968, 1775]).

by Robert F. Berkhofer

jr. (New York etc. 1976

AEBLl, H.: Santiago, Santiago ... Au/de/n jakobsweg z:!' FufJ dureh Franereirh 1If1{/
Spanien. Ein Bericbt (Stuttgart 1991 [1990]).
AETHERIA. Als pilgrim naar het Heilige Land. De pelgrimage uan Egeria in de IJierde
eeuu/; Ingeleid en vertaald door F. LEDEGANG (Kampen 1991).
AGNATI, L F., M. ZOLI, L STROMBERG & K FUXE: Intercellular
communication
in the brain: wiring versus volume transmission, in:
Neuroscience 69/3 (1995) 711-726.
AINSWORTH, K, S. E. SMITH, T. S. C. ZETfERSTROM, Q. PEl, M. FRANKLIN &
T. SHARP: Effect of antidepressant drugs on dopamine D1 and D2 receptor
expression and dopamine release in the nucleus accumbens of the rat, in:
P!)Ichophamlar%g)1140/4 (1998) 470-477.
ALEXANDER, G. E., M. D. CRUTCHER & M. R. DELONG: Basal gangliathalamocortical
circuits: parallel substrates for motor, oculomotor, 'prefrontal'
and 'limbic' functions, in: Progress in Brain Research 85 (1990) 119-146.
ALEXANDER, G. E.: Basal ganglia-thalamocortical
circuits: their role in control
of movements, in: journal if Clinical Neurophysiology 11/4 (1994) 420-431.
ALTERMATf, A. M.: Die aktuelle Debatte urn die ''Volksreligion''
in Frankreich,
in: j. BAUMGARTNER (Hrsg.): Wiederentdeckung der Volksreligiositat (Regensburg
1979) 185-209.
ALTERMATT, U: Volksreligion - neuer Mythos oder neues Konzept?
Anmerk ..ungen zu einer Sozialgeschichte
des modernen Katholizismus,
in: J.
BAUMGARTNER (Hrsg.): Wiederentdeckung der Volksreligiositaf (Regensburg 1979)
105-124.
ALTIER, N. &j. STEWART: The role of dopamine in the nucleus accumbens in
analgesia, in: Life Sciences 65/22 (1999) 2269-2287.
ANDERSON LAMONT, D.: Running phenomena in ancient Sumer, in: journal of
Sport History 22/3 (1995) 207-215.
ANDRIESSEN, H. & c. MOOREN: Pelgrimsnotities (Boxtel 1990).
fu"lGENENDT, A.: Heilige und Re/iquien. Die Geschichte ibres 10t!tes tom friiben
Cbristentu»: bis zur Gegenwart (Munchen 1994).
ANGENENDT, A.: Liturgik und Historik. Gab es etne organiseheLiturgie-Enhvickelung?
(= Quaestiones Disputatae 189) (Freiburg 2001).
ANISlIL-\N, H., KOKK1NIDIS, L, Z. MERALI: Interleukin-Z decreases accumbal
dopamine efflux and responding for rewarding lateral hypothalamic
stimulation, in: Brain Research 731/1-2 (1996) 1-11.

HEILIGE KRACHT WORDT DOOR BEWEGING

LOSGEMAAKT

ANNINK, H.: Em latepelgrim op de melklveg. Een retourije Enschede-Santiago de
Compostela. 5500 kilometer te uoet (Den Haag 1980).
ANTONI, M. H. & K. GOODKlN: Cervical neoplasia, human papilloma virus
and psychoneuroimmunology,
in: H. FRIEDMAN,
T. W. KLEIN & A. L.
FRIED~iAN:
PsychoneNroitnmunology, Stress and Injection (Boca Raton etc. 1996)
243-262.
ru'lTONI, M. H., D. G. CRCESS, N. KLIt-L-\S, K. ~L\HER, S. CRUESS, M. KmL\R,
S. Ll'TGENDORF, G. IRONSON, N. SCHf'o"TETDE~l\N & :M. A. FLETCHER: Stress
management and immune system reconstitution
in symptomatic HIV-infected
gay men oyer time: effects on transitional naive T cells
(CD4+CD45RA
+CD29+), in: The American [ournal ofP!Jlchiatry 159 (1) (2002)
143-145.
ANTONI, M. H.: Psycho neuroendocrinology
and psychoneuroimmunology
of
cancer: Plausible mechanisms worth pursuing?, in: Brain, Bebaiior, and Immunity
17 (Suppl. 1) (2003) S84--S91.
AOS,-\Kl, T., A. M. GR:\YBIEL & 1\1. KIMUR.\: Effect of the nigrostriatal
dopamine system on acquired neural responses in the striatum of behaving
monkeys, in: Science 265/5170 (J ul. 1994a) 412-415.
AOS,-\Kl, T., H. TSUBOK\W.-\, A. ISHIDA, K. W,\TANABE, A. M. GfL-\YB1EL&
1\1. Kli'vrufL-\:Responses of tonically active neurons in the primate's striatum
undergo systematic changes during behavioral sensorimotor
conditioning, in:
The [ouma! of leuroscimce 14/6 (1994) 3969-3984.
AOS:\J..:l, T., M. K1MUR.\ & A. M. GR.-\,¥RIEL: Temporal and spatial
characteristics of tonically active neurons of the primate'S striatum, in: Journal
ofNeuroph)IJiology 73/3 (1995) 1234-1252.
AR.o.\ YFIO, P. & K.-S. KIM: Anxiogenic-like effect of chronic corticosterone
in
the light-dark emergence task in mice, in: Behavioral Neurosaence 120/2 (2006)
249-256.
ARlES, PH.: Zur Geschichte popularer Religion, in: M. N. EBERTZ & F.
SCHULTHEIS (Hrsg.): T/olk.:jTommigkeit in Europa. Bei/rag,e zur SoZiologiepopularer
Religiositdt aus 14 Ldndem (= Religion, Wissen, Kulrur 2) (Munch en 1986) 204211.
AR1STOPf-L-\NES:Wealth. Edited with translation and commentary by A. H.
SOMMERSTEIN (= The comedies of Aristophanes
11) (Warminster 2001).
ASBERG, M., L. BERTILSSON, B. ~L-\RTENSSON, G. P. SC.-\LL\-TOMB1\, P.
THOREN & L. TR.~SKM'\N-BE DZ: CSF monoamine metabolites in
melancholia, in: Acta Psycbiatrica Scandinal1ica 69/3 (1984) 201-219.
ASTRo\', M.: The Concept of Motion as the Psychological Leitmotiv of Navaho
Life and Literature, in: The Journal of American Folklore, 63/247 (1950) 45-56.
ATHANr\SIUS : ATH'\N~\SE D'.-\LE~·\NDRIE: Vie d'Antoine. Introduction,
texte
critique, traduction, notes et index par G. J. M. BARTELINK (= Sources
Chretiennes 400) (paris 1994).
ATH,\N.\SIUS: De lncarnatione T"erbi. Einleitung, Ubersetzung,
Kommemar yon
E. P. MEIJERlNG (in enger Zusammenarbeit
mit J.
M. Y.\N WINDEN)
(Amsterdam 1989).

c.

476

BIBLIOGlV\F1E

ACRELlCS AL-GCSTTNUS:De stadran God. Vertaald en ingeleid door Gerard
Wijdeveld (Baam 1984).
ACRELJCS AUGL'STI CS: Bel!Jdenissen. Vertaald en ingeleid door Gerard
Wijdeveld (Baarn 1988).
AL'RELlCS AUGL'STINCS: L:J Trinite 2: Les IlJltlge.r.Line XlII (= Oeuvres de Saint
Augustin 16) (paris 1955).
AUREL1LS AUGCSTI US: S.-\;\ICTTAURELlI ACGUSTI 1]: In lobannis El angeiilll1l
Tractatus CXXIV
(= Corpus Christianorum
series Latina LXXVI) (Turnhout
l

1954).
ACRELlLS ACGUSTI US: S.\NCn ACRELII AL'GCSTINI HIPPONENSIS
EPISCOPl: Ser1Jlo LXXXT-7lI (= Patrilogiae Latinae Tomus 38) (Turnholti z.j.).
AUSTIN,]. L.: HOI}} to do things »itb words (Cambridge 1975 11962]).
AUSTIN, ~1.-P., PH. MnCHELL & G. 11. GOOD\\7IN: Cognitive deficits in
depression.Possible
implications for functional neuropathology,
in: British
Journal of P.rychiatry 178 (2001) 200-206.
B,L \L,J. VAN & W. E. A. VAN BEEK: ~Y11lbolsfor Communication. An introduction to
the anthropological stllrfy o/religion (= Studies of developing countries 11) (Assen
1985[1971]).
BAr\Rl.lNK, H., W. S. DUYEKOT & A. GEENSE (red.): Vet7J/1lling en Voleinding. De
toekomstvenvachting in bet Nieuwe Testament (Kampen 1984).
BAILEY, S. P.,]. M. DAVIS & E. N. AHLBORN: Neuroendocrine
and substrate
responses to altered 5-HT activity during prolonged exercise to fatigue, in:
journal of Applied Pi?)'Jiology 74/6 (1993) 3006-3012.
BAKKER, N.: Eiland van heiligen en geleerden. De Ier.r-Cbrirtelijke kerk in de 7Jroege
middeleetasen (Goes 1990).
BALKE, B. &
SNOW: Anthropological
and Physiological Observations
on
Tarahumara Endurance Runners, in: American [ouma! of Pbysica! Anthropology

c.

23/3 (1965) 293-301.
BARDO, M. T.: Neuropharmacological
mechanisms of drug reward: beyond
dopamine in the nucleus accumbens, in: Critical Rel'iewJ ill Neurobiology 12/1-2
(1998) 37-67.
BARKOW,). H., L. COSWDES &]. Too BY (eds.): Tbe Adapted Mind. E7'olutionary
P.rychologyand the Generation of CII/tHre (N ew York etc.1995 [1992]).
B.-\RJ ARD, M. & P. POST (red.): Rit/leel bestek. .Antropologiscbe kermIJoorden ran de
fitllrgie (Zoetermeer 2001).
BARNES, T. D., Y. KUBOTA, D. HU,D. Z.JIN &A. M. GRr\YBIEL: Activity of
striatal neurons reflects dynamic encoding and recoding of procedural
memory, in: i\-attlre 437 (2005) 1158-1161.
B.\RRET, P. & J .-N. GURG_\ND: Bid poor ons te Compostela. Het leien uan de pelgJims
op de wegen naar Sint-jacob (Beveren 1982 [1978]).
B.\RRETT, S. M. (ed.): Geronimo. His Own Story (London 1975).
B.\RTHOLOME\V, C. & F. HUGHES (eds.): Explorations in a Christian Theology of
Pilgrimage (Alders hot etc. 2004).
R\SILlL-S \.\.t'l C.-\.ES.-\RE~-\:
S.\INT B.-\SILE: Lertre LXXXIl. A Athanase, Eveque

477

HEILIGE KRACHT WORDT DOOR BEWEGING LOSGEMAAKT

d'Alexandrie, in: Correspondance Tome I. Texte etabli et traduit par Y.
COURTONNE (= Collection des Universites de France) (paris 2003).
BASlLIUS v AN CAESAREA: SAINT BASILE: Lettre Cc. A Amphilogue,
Evegue
d'Iconion, in: Correspondance Tome II. Texte etabli et traduit par Y.
COURTONNE (= Collection des Universites de France) (paris 2003).
BASILl USVAN C.\ESAREA: Homilia in martyrem Julittam, in: Opera Omnia Quae
Exstant (vel quae sub eius nomine circumferentur)
(= Patrologiae Graecae
Tomus 31) (Lutetiae Parisiorum 1857) 237-262.
R".UJ\HN, Z.: From pilgrim to tourist - or a short history of identity, in: S.
HAll & P. DU GAY: Questions of Cultural Identiry (London etc. 2002 [1996]) 1836.
BAUMER, I: Das Frommigkeirsbild
der Traditionalisten, in: J. BAUMGARTNER
(Hrsg.): Wiedermtdeckung der Volksreligiositid (Regensburg 1979) 53-81.
BEAGLEHOLE, E.: Hopi Hunting and Hunting Ritual (= Yale University
Publications in Anthropology
4) (New Haven 1936).
BEAGLEHOLE, E.: Notes on Hopi Economic Life (= Yale University Publications in
Anthropology
15) (New Haven 1937).
BEAGLEHOLE, E. & P.: Hopi of the Second Mesa (= Memoirs of the American
Anthropological
Association 44) (New York 1964 [1934]).
BED A VENERABILlS: Historiam Ecc!esiasticam Centis Anglorum, Historiam Abbatlfm,
Epzstolam ad Ecgberctum una ClfmHistoria Abbatum Auctore .Anonymo. Ad fidem
codicum manuscriptorum
denuo recognovit commentario
tam critico guam
historico instruxir CAROLUS PLUMMER. Tomus prior prolegomena et textum
continens (Oxford 1956 [1896]) 5-360.
BELKE, T. W.: Responding for sucrose and wheel-running
reinforcement:
effect
of pre-running, in: Behavioural Processes 71 /1 (2006) 1-7.
BELL, C: Ritlfa/ Theory, Ritual Practice (New York 1992).
BELL,
RituaL Perspectivesand Dimensions (New York 1997).
BELLAH, R. N.: Beyond Belie/ Es.rays on Religion in a Post-Traditional World (New
York 1970).

c.:

BELU\H, R. N.: The Broken Covenant. American Civil Religion in Time o/Trial (New
York 1975).
BELLOe, H.: The Old Road (London 1911 [1904]).
BEN-EuYAHU, S.: The promotion of tumor metastasis by surgery and stress:
immunological basis and implications for psychoneuroimmunology,
in: Brain,
Bebaiior; and lmmtmiry 17 (2003) S27 -S36.
BENNETT, W. C. & R. M. ZINGG: The Tarahumara. An Indian Tribe of Northern
Mexico (Glorieta 1976 [1935]).

Besch1JiVingvan Keuelaermet de opkomste en der Deuotie tot de Allerh'!J/igste Maagd en
Moeder Cods Maria aldaer, onder den tite/ van Troosteres der Bedrukte. lvlitsgadel's eene
l'erhandeling over de Bedeuaerden, met korle Retsgebeden. Door C. H., Priester van 't
Oratorie van den Heer Jesus. Te Roermond, Uir de Drukkerye van A. C.
Mackay en P. Minkenberg. 1792. Met Goedkeuringe.
Men vind ze te koop te
Kevelaer.
BETTELHEIM, B.: Symbolic wounds. Puberty Rites and the Envious Male

478

BIBLJOGRAFIE

(London1955).
BERCZI,1. & A. SZENTIVANYT: The Pituitary Gland, Psychoneuroimmunology
and Infection, in: H. FRIEDMt\N, T. W. KLEIN &A. L. FRIEDMAN:
P!Jchoneuroimmunology, Stress and Infection (Boca Raton etc. 1996) 79-109.
BERRlDGE, K C. & T. E. ROBINSON: What is the role of dopamine in reward:
hedonic impact, reward learning, or incentive salience?, in: Brain Research
Reviews 28/3 (1998) 309-369.
BEVAN, M. D., N. P. CLARKE &J. P. BOLAM: Synaptic integration of
functionally diverse pallidal information in the entopeduncular
nucleus and
subthalamic nucleus in the rat, in: The Journal of Neuroscience 17/1 (1997) 308324.
Bijbels Woordenboek. Samengesteld onder redactie van A. VAN DEN BORN,].
COPPENS,J. VAN DODEWAARD,]. DE FRAINE, W. GROSSOUW, P. VAN
IMSCHOOT, V. LARIDON & J. VAN DER PLOEG (Roermond etc. 1954-1957).
BJERRE,J.: Kalahari. Steinzeitmenschen im Atomzeitalter (Wiesbaden 1960[1958]).
BLECOURT, W. DE, W. FRIJHOFF & M. GIJSWIJT-HOFSTRA.: Grenzen van de

genezjng. Gezondheid, zjekte engene~(.!ngin Nederland, zestiende tot begin twintigste eeuw
(= Amsterdamse Historische Reeks, Grote Serie, deel 16) (Hilversum 1993).
BLOOM, H.: The American Religion. The Emer;gence of a Post-Christian Nation (New
York 1992).
BOISSARIE, P.G.: Lourdes. Les Guirisons (paris 1911-1922).
BOISSEVAIN,J.: Nieuwe fees ten: ritueel, spel en identiteit, in: J. BOISSEVAIN
(red.): Feestelijke vernieuwing in Nederland? (Amsterdam 1991) 1-14.
BONHOMME, N. & E. ESPOSITO: Involvement of serotonin and dopamine in
the mechanism of action of novel antidepressant drugs: a review, in: [ournal
Clinical P!Jchopharmacology 18/6 (1998) 447-454.
BONNET, S.: A Hue et a Dia. Les avatars du clencalisme sous la Ve ripublique (paris
1974 [1973]).
BORGHT, K. VAN DER: New neurons in the adult brain. A stu4J on the regulation and
junction of neurogenesis in the adult rodent hippocampus (Groningen 2006).
BORGMAN, E.: Sporen van een beurijdende God. Unuersitaire theologie in aansluiting op

Latijns-Amerikaanse

of

bevrijdingstheologie, ZJVartetheologie enfeministische the%gie

(Kampen 1990).
BORGMAN, E.: Gods gedaanteverandering.
De metamorfosen
van de religie en
hun theologische betekenis, in: Tijdschrift uoor Theologie 44 (2004) 45-66.
BORGMAN, E: Intelligent ontwerp of prachtig toeval? Weerbarstige wetenschap
als vindplaats van theologische vragen, in: Tijdschrift voor The%gie 45 (2005)
229-239.
BOSCH, L.: Onderweg. Logboek uan eenpelgrim (Utrecht 1989).
BOSCH,]. A., G. G. BERNTSON,]. T. CACIOPPO, F. S. DABHAR & P. T.
MARUCHA: Acute stress evokes selective mobilization of T cells that differ in
chemokine receptor expression: a potential pathway linking immunologic
reactivity to cardiovascular disease, in: Brain, Behavior, and Immunity 17/4 (2003)
251-259.
BOSSCHE, S. V AN DEN: Jongeren en liturgie in de postmodernitcit,
in:].

479

HEILIGE KRACHT WORDT DOOR BE\'(1EGING LOSGEMAAKT

L\JI.rBERTS (red.): Volk.rreligie, liturgie en ellangel/satie (Amersfoort
1998) 171-213.
BOSSCHER, R. J.: &mningtherapie bi} depressie (Amsterdam 1991).
BOLlUTIL!S, G.]. F.: Popular and official religion in Christianity: three cases in
19th century Europe, in: P. H. VRlJHOF &J. WAARDENBURG
(ed.):
Official and Popular Religion. Ana!ysis oja Theme for Religious Sttldies (The Hague
1979) 117-165.
BO\x?\L\N, G.: Pilgrim narratives of Jerusalem and the Holy Land: a study in
ideological distortion, in: A. MORINJS (ed.): Sacred [ourneys. The Antbropology oj
Pilgrimage (= Contributions to the Study of Anthropology
7) (Westport etc.
1992).
BOWI\L\N, M.: Drawn to Glastonbury, in: I. RR-\OER & T. WALTER: Pilgrimage
in Popl4lar CultNre (Basingstoke 1993) 29-62.
BOYER, P.: The Natura/ness o/Religiol4s Idem (London 1994).
BOYER, P.: Religion Explained (London 2001).
BR.\DSI-L\\X', P. F.: The Search for the Origins cfCbristian Wor.rhip. S ources and Methods
for the S/lIdy oj Earb' Liturg)! (London 1992).
BIL\NTS, A: Volksreligiositeit en christelijk geloof, in: A. BUJLEVENS, A.
BR.\NTS & E. HEN.-\U (red.): Volk.rreligiositeit: uitnodiging en tlitdaging (Averbode
1982) 41-59.
BRESS"\N, R. A. & J. A. CRIPP_\: The role of dopamine in reward and pleasure
behaviour - review of data from preclinical research, in: Acta Psychiatnca
Scandinmlica 111 (Suppl. 427) (2005) 14-21.
BROCK~l-\N,J. (ed.): What We BelielJeBut Cannot Prose. Science in the age of certainty
(New York 2006).
BROEK, R. V\N DEN: Popular religious practices and ecclesiastical policies in
the early church, in: P.H. VRIJHOFF &J. WA"\RDENBURG (ed.): Official and
Popular Religion. Analy.ri.r oj a Theme jor Religious Studies (The Hague 1979) 11-54.
BROOKS, D.].: PET studies and motor complications in Parkinson's disease, in:
Trends in Neurosaences 23/10 (Supp!.) (2000) S10l-S108.
BRo\VN, A.: The Darusn lPars. HOIIJStupid Genes Became Selfish Godr (London
1999).
BRO\VN, D.: God and Enchantment oj Place. Reclail71illgHuman Experience (Oxford
2004).
BRO\\fN,J.: The.An and.Architecture o/Englj.rb Gardens (London 1989).
BROWN,]. E.: The Sacred Pipe. Black Elk's Account oj/he Eieoe» Rites oj the Oglala
Sioux (Oklahoma 1967 (1953]).
BRO\\'N, L. L., S. M. FELOI\L\N, D. M. SI\[JTH,]. R. C-\ \'"\NAUGH, R. F.
ACKERl\L-\NN & A. M. GR.-\YBIEL: Differential metabolic activity in the
striosome and matrix compartments
of the rat striatum during natural
behaviors, in: The}o/{rnalofNC!{roscience 22/1 (2002) 305-314.
BRO\\'N, P: The CIII! oj the Saints. Its RiJe and Function in Latin Christianity (Chicago
1981 ).
BRo\X'N, W. S., N. MURPHY & H. N. l\L-\LONY (eds.): Whatever Happmed to the
SOtll? (Minneapolis 1998).
BRYDON, L., S. EDW_\ROS, V. l\fOH.\MED ALl & A. STEPTOE: Socioeconomic

480

BIBLlOGRAHE

status and stress-induced
increases in interleukin-6, in: Brain, Bebaoior, and
Immunity 18 (2004) 281-290.
BCRGi.\L\l'\!,H,: Dagboek ran eenpelgrim. I 'erslag ran een I 'oetreis naar bet grafi'a11
Jacobus te Composteia (1969).
BURKERT, W.: Homo necans. lnterpretationen altgriechiscber Opferriten (Berlin 1972).
BURKERT, W.: Structtlre and History ill Greek Mythology and Ritual (Berkeley 1979).
BURKERT, W.: Griechischer Mythologie und die Geistesgeschichte
der
Maderne, in: W. DEN BOER: Les etudes classiques aux: XIXe et XXe Steeles:leurs
place dans I'bistoire des idees. Hui: exposes suiris de discussions (Geneve 1980) 159199.
BURKERT, W.: The problem of ritual killing, in: R.G. f-U\MERTON-KELLY (ed.):
Violent Origins. Ritual Killing and Cultural Formation (Stanford 1987) 149-188.
CABlB, S. & S. PUGLISI-ALLEG~\: Stress, depression and the mesolimbic
dopamine system, in: P!Jchopharmacology 128/4 (1996) 331-342.
C\.LON, F., A. H. TAHi\R, P. J. BL:\NCHET, M. MORlSSETTE, R. GRONDIN, M.
GOULET,J.-P. DOUCr.T, G. S. ROBERTSON, E. NESTLER, T. DI PAOLO & P.].
BEDARD: Dopamine-receptor
stimulation: biobehavioral and biochemical
consequences,
in: Trends in Neurosciences 23/10 (Suppl.) (2000) S92-S100.
C\LVIJN,].: [nstittaie qf onderwijzjng in de christelijke godsdienst. Uit het Latijn
vertaald door dr. A. Sizoo, Boek IV .
CAMPBELL, F.: The Whole Story. A Walk .Around The World (London 1996).
CAMPBELL,].: Traveler in Space. Gender, Identity and Tibetan Buddhism (London etc.
2002 [1996]).
CAN:\LES,].]. & A. M. G~WBIEL: A measure of striatal function predicts
motor stereotypy, in: Nature Neuroscience 3/4 (2000) 377-383.
C\PPELLINI, G., Y. P. IVANENKO, R. E. POPPELE & F. LACQUANTINI: Motor
patterns in human walking and running, in: Journal ofNeurop0;.riology 95/6
(2006) 3426-3437.
Cr\PURON, L. & R. D.\NTZER: Cytokines and depression: the need far a new
paradigm, in: Brain Behavior, and Immunity 17/1 (Supp!. 1) (2003) S 119-S 124.
C\PURON, L. & A. H. MilLER: Cytokines and psychopathology:
lessons from
interferon-a, in: Biological Psychiatry 56/11 (2004) 819-824.
C\REY, T. S. & R. H. CROMPTON: The metabolic costs of 'bent-hip, bent-knee'
walking in humans, in: [ouma! of HI/man Euolution 48/1 (2005) 25-44.
C\RLSON, N. R., W. BUSKIST & G. N. MARTIN: P!Jch%!!)l. The Scimce of Behaviour
(Harlow 2000 [1997]).
CARRASCO, G. A. & L. D. V AN DE KAR: Neuroendocrine
pharmacology of
stress, in: European Journal ofPharl1lacology, vol. 463/1-3 (2003) 235-272.
CARRIER, D. R.: The energetic paradox of human running and hominid
evolution, in: Current Anthropology 25/4 (1984) 483-495.
CARRUTHERS, P. & A. CH:\i.\ffiERL:\lN (eds.): El'o/t/tion and the human mind.
Modularity, language and meta-cognition (Cambridge 2000).
CASPERS, C. M. A.: De eucbaristiscbe uroomheid en hetfeest uan sacramentsdag in de
Nederlanden tijdens de late Middeleeuuen (= Miscellanea Neerlandica V) (Leuven
1992).

481

HElLIGE KRACHT WORDT DOOR BE\XlEGING LOSGEl\1AJ\KT

C-\SPERS, C. & P. J. M.\RGRY: ldentitei: en spintualiteit nan de Amsterdamse Stille
Omgang (Hilversurn 2006).
CERQlEIR.\, M. T., M. M. FRY, \X'. E. CONNOR: The food and nutrient intakes
of the Tarahumara Indians of Mexico, in: The American [ournal of Clinica!
Niarition 32/4 (1979) 905-915.
CH:\Ll\fERS, D.: The Conscious Mind. In Search of a Fundamental Theory (New York
1997 [1996]).
CHA0I, C. S. & H. Y. GROSS~L-\N: Psychological effects of running loss on
consistent runners, in: Perceptual and Motor Skills 66/3 (1988) 875-883.
CH.-\OlLOFF, F., D. L.-\UDE, Y. GUEZENNEC & J. L. ELGHOZI: Motor activity
increases tryptophan, S-hydroxvindoleaceric
acid, and homovanillic acid in
ventricular cerebrospinal fluid of the conscious rat, in: Journal of Neurochemistry
46/4 (1986) 1313-1316.
C!-L-\OCLOFF,F., D. L.-\UDE, D. MERINO, B. SERRURRIER, Y. GUEZENNEC & J.
L. ELGHOZl: Amphetamine
and alpha-methyl-p-ryrosine
affect the exerciseinduced imbalance between the availability of tryptophan and synthesis of
serotonin in the brain of the rat, in: Neuropharmacology 26/8 (1987) 1099-1106.
C!-LW;'I.-\.t'J,C L. &]. M. DE C.\STRO: Running addiction: measurement
and
associated psychological characteristics,
in: The Journal of Sports Medicine and
Pbysica! Fitness 30/3 (1990) 283-290.
CHATWIN, B.: TheSonglines (London 1988 [1987]).
C!HT\~1 ,B.: 111 Patagonie' (Amsterdam
1989 [1977D.
CHAT\X1N, B.: AnatOll?Y of restlessness. Uncollected Wn·til1gs (London 1996).
CHELIN] J. & H. BRANTHOMl\1E: Les chemins de Dieu. Histoire despe!eril1ages
chretzens des origil1es 110SJOIlr.r (paris 1982).
CHELINI,]. & H. BRANTHOMME: Histoire despe!erinages 11011 cbretiens. Entre magique
et sacre: Ie chemin des dieux (paris 1987).
CHINT A, S. J, & J. K ANDERSEN: Dopaminergic
neurons, in: The International
JournalofBiocliemis17)' & Cell Biology 37/5 (2005) 942-946.
CHRISTI.-\N, W. A.: Person and God in a Spallish Valley (princeton 1989).
CHRISTI/IN, W. A.: MOI,ing Cruczjixe.r in Modem Spain (princeton 1992).
CHRISTIAN, W. A.: Visionaries. The Spanish Republic and the Rezgn of Christ
(Berkeley 1996).
CHROCSOS, P.(ed.): Stress. Basic Mechanisms and clinical implications (= Annals of
the New York Academy of Sciences vol. 771) (New York 1995).
CHROL'SOS, G. P.: Stressors, stress, and neuroendocrine
integration of the
adaptive response, in: P. CSERMELY (ed.): Stress r:fLife. From Molecules to Man (=
Annals of the New York Academy of Sciences vol. 851) (New York 1998)
311-335.
CLEl\!E, S \',-\N ALEC(.-\NDRIE: Ci.r. 1ENTIS ALE)V\NDRINl: Paedagoglls. Edidir M.
i-i-\RCO\'lCH adiuvante J. C. M. v :\N WINDEN (= Supplements to Vigiliae
Christianae LXI) (Lei den etc. 2002).
CLEMENS V.-\NALE)v\NDRIE: CLEMEN - ALEXANDRINUS: Stromata.
Herausgegeben
von Otto Stahlin.
eu herausgegeben von Ludwig Friichtel. 4.
Auflage mit Nachtragen von
rsula Treu (Berlin 1985).

a

482

BIBLIOGRAFIE

COHEN, E.: Pilgrimage and tourism: convergence and divergence, in: A.
MORINIS (ed.): Sacred [oumeys. The Antbropology of Pilgrimage (= Contributions
to
the Study of Anthropology
7) (Westport etc. 1992) 47-61.
COHE , F., K. A. K.E.-\RNEY,L. S. ZEG_-\N , M. E. KEME:--JY,J. i\1. NEUH_\US &
D. P. STITES: Differential immune system changes with acute and persistent
stress for optimist. vs pessimists, in: Brain, Bebauor, and Immunity 13/2 (1999)
155-174.
COHEN, S. & N. HAMRICK: Stable individual differences in physiological
response to stressors: implications for stress-elicited changes in immune
related health, in: Brain, Bebanor, and Tmn"ltlility17/6 (2003) 407-414.
COHEN, S., N. J-:L-\lVffilCK,
M. S. RODRIGUEZ, r.j FELDj\.,L\]'\J,B. S. R.-\BIN & S.
B.lvL\NUCK: Reactivity and vulnerability to stress-associated
risk for upper
respiratory illness, in: Psychosomatic Medicine 64/2 (2002),302-310.
COLEIvL\N, S. & J. EAD E (eds.): Rdi'al'lting Pilgrimage. Culture.r in Motion (= European
Association of Social Anthropologists)
(London etc. 2004).
COLUMBANUS: Saneti Columbani Opera. Edited (with an introduction and
translation from the Latin text) by G. S. M. WALkER (= Scriptores Latini
Hibernae II) (Dublin 1957).
CONWAY MORRIS, S.: Hoe bet lelJende dingen regel!. De mens als 1100dzakelijke lIitkomst
ran de ellolutie (Diemen 2004).
COOLS, L.: ,\'V'ij staan erbuiten', in: P. OOMEN,J. W. M. OSSE & V. G. H.J.
KIRKELS (red.): Hersenen, belNlstzjjl1, zjcbtop onszeif(Nijmegen 2001) 24-29.
COOLS, R., E. STEFANO\'.-\, R. A. B_-\RKER, T. W. ROBBINS & A. M. OWEN:
Dopaminergic
modulation of high-level cognition in Parkinson's disease: the
role of the prefrontal cortex revealed by PET, in: Brai11125/3 (2002) 584-594.
COOLS, R. & T. W. ROBBINS: Chemistry of the adaptive mind, in: Philosophical
Transactions of the Royal Society London 362/1825 (2004) 2871-2888.
CORNFORD, F. M.: The origin of the Olympic games, in: J. E. HARRISON:
Tbemis (London 1977 [1911]) 212-259.
CORNFORD, F. M.: From Religion to Phi/osopby. A Stutjy in fbe Origins ofWe.rtern
Speculation (New York 1957 [1912]).
CORNFORD, F. M.: The Origin of Attie Cometjy (Cambridge 1934 [1914]).
COSGRo\T, K. P., R. G. HUNTER & M. E. C\RROLL: Wheel-running
attenuates
intravenous cocaine self-administration
in rats: sex differences, in:
Pbarmac%gy,Bioehemis/ry, and Bebaiior 73/3 (2002) 663-671.
COTMAN, C. W. & N. C. BERCHTOLD: Exercise: a behavioral intervention to
enhance brain health and plasticity, in: Trends in Neurosciences 25/6 (2002) 295301.
COURTH, F.: Wallfahrten

zu Maria, in: W. BEINERT & H. PETRI (Hrsg.):

Handbucb der Marieneunde (Regensburg 1984) 506-527.
Cox, H.: De ierieiding uan de gees!. Persoonlijke ol1tdekkingen orergebmik
uan refigie (Bilthoven 1973).

1!11

misbmik

CR._AGG,K.: Jesus, Jerusalem and pilgrimage today, in: C. BARTHOLOME\,{'& F.
HUGHES (eds.): Explorations in a Christian Theology oJPilgrimage (Alders hot etc.
2004) 1-14.

483

HEILIGE KRACHT WORDT DOOR BEWEGING

LOSGE

IAAKT

CROMPTON, R. H., L. vo, W. WE1]lE, lVf.GO THER & R. SA \',-\GE: The
mechanical effectiveness of erect and 'bent-hip, bent-knee' bipedal walking in
Australopithecus
afarensis, in: [ournal of Human Et'Ollifion 35/1 (1998) 55-74.
CRUESS, S., ~t ANTONI, D. CRUESS, M. A. FLETCHER, G. IRONSON, M.
KUi'-L-\R,S. LUTGENDORF, A. F-L-\YES, N. KLIMAS & N. SCHL'\I'ElDERi'-LAN:
Reductions in herpes simplex virus type 2 antibody titers after cognitive
behavioral stress management and relationships with neuroendocrine
function, relaxation skills, and social suppOrt in Hl v-positive men, in:
Psychosomatic Mediane 62/6 (2000) 828-837.
CSIKSZENTlIfIHALY1,M.: Flo!JJ.P!ychologie van de optimale ervaring. (Amsterdam
2001 [1999]).
CULlN, S.: Games of the North .American Indians (= Twenty-Fourth
Annual Report
of the Bureau of American Ethnology to the Secretary of the Smithsonian
Institution 1902-1903) (Washington 1907).
C¥PRI.-\NL'S: De Lapsis, in: Sancli Cypriani Episcopi Opera. Pars 1. Edidit M Bevenor (=
Corpus Christianorum
Series Latina III) (Turnhout 1972).
n-\;\[, K. V\N: He! sed-fees: (Amsterdam
1982).
DAJ\\.r\SlO, A.: Descartes' Error. Emotion, Reason and the Human Brain (New York
1994).
DAi\-L-\SIO,A. R., A. H.-\RRlNGTON,j. KAG,-\N, B. S. MCEWEN, H. Moss & R.
SJ-L-\IKH: Unit)' ofKnOidedge. The COIU'ergenceofNatura! and Human Science (=
Annals of the Jew York Academy of Sciences vol, 935) (New York 2001).
DANTZER, R., E. E. WOLLJ\L-\N& R. YIRML\: (ytokines, Stress and Depression (=
Advances in Experimental Medicine and Biology, vol. 461) (New York etc.
1999) 317-329.
DANTZER, R.: Cytokine-induced
sickness behavior: mechanisms and
implications, in: B. SORG & j. R. BEU (ed.): Tbe Role of Neural Plasticiry in
Chemical Intolerance (= Annals of the New York Academy of Sciences vol. 933)
(New York 2001) 222-234.
DARL'P, F. WI.: Unterhaltlfl7gen mit Gott: ein Gebetb- und Erbauul1gsbuch jilr kathollsche
Christen (Munster 1823 [1811]).
DA\'JD-NtEL, A.: Mptiek en Magie in Tbibet (Amsterdam 1941).
0.\ VlDSON, R. J., C. C. COE, 1. DOLSKl & B. Do iZELL-\: Individual differences
in prefrontal activation asymmetry predict natural killer cell activity at
rest and in response to challenge, in: Brain, Behavior, and Immuniry 13/2 (1999)
93-108.
D,\ VIE, G.: 'You'll never walk alone': the Anfield pilgrimage, in: 1. READER & T.
Wc\LTER: Pilgrimage in Popular Culture (Basingstoke 1993) 210-219.
Di\ \'1£5, H. & nI.-H. o.-\\lES: Holy Doys and Holidcrys. The Medieoa! Pilgrimage to
Compostela (Lewisburg 1982).
DE BROSSES, C: Du mite des dieux fiticbes (= Corpus des oeuvres de philosophie
en langue francaise) (paris 1988 [1760]).
DEACON, T.: The 5.J1mbolic Spedes. The Co-euolutio« of Language and the Human Brain
(London etc.1997).
DE C.-\STRO,J, M., & G. DUNCAN: Operand), conditioned running: effects on

484

BIBLlOGRAFIE

brain catecholamine

concentrations

and receptor

densities

in the rat, in:

Pharmacology, Biochemistry, and Bebarior 23/4 (1985) 495-500.
DECKER, WI.: Die pf?ysiscbe Leisttlflg Pbaraos. l'lIter.rudJllngen:;::1 Heldenttim, Jagd und
Leibe.riihungen der iigyptLrchen Kiinige (Koln 1971).
DECKER, \'C: Sports and Games o/Ancien! Egypt (New Hayen etc. 1992 [1987]).
DECKER, WI.: Sport in der griecbischen Antike. VOIll minolscben U;'ettkaltljJ/ his if' den
Olympiscbm Spie/en (Munchen 1995).
DEKKER, T.: Ideologie en volksculruur ontkoppeld: een geschiedenis van de
Nederlandse volkskunde, in: T. DEKKER, H. ROOOENB RG & G.
ROOljAKKKERS (red.): r 'olk.sotltliur. Em in/eiding in de Nederlandse etnologie
1 ijmegen 2000) 13-65.
DELEPL-\NQUE, B., S. VITEUO,.1\L LE MO/\L & P. J. NE\,El!: Modulation of
immune reactivity by unilateral striatal and mesolimbic dopaminergic lesions,
in: Neuroscience Letters 166/2 (1994) 216-220.
DELUME\C,j.: Le Christianisme. Va-r-il Mourir? (paris 1977).
DaU:t-.lEAL',J.: Officiele religie en volksreligie in Frankrijk tijdens de
Hervorming en de Conrra-Reforrnatie,
in: Concilill1Jl4 (1986) 15-21.
DEMYITENAERE, A.: Over het ware christendom, in: M. MO TERT & A.
DEMYTTENAERE (red.): De betoiering uan bet middeleetl1JJsechristendom. Srudie: oner
ntuee! en magie in de Midde!eemlJen (Hilversum 1995) 11-59.
DENNELL, R. & W. ROEBROEKS: An Asian perspective on early human
dispersal from Africa, in: Nature 438 (2005) 1099-1104.
DENNETT, D. C.: Darwin': Dangerous Idea: Evolution and tbe Meanings ofLife
(London 1995).
De openhartige uerbalen van een Russiscbe Pelgrim, ingeleid en vertaald door ANDR(~
DE NEVE (Antwerpen etc. 1978).
DE\'lNE,J: The versatility of human locomotion, in: .American Anthropologi.rt
(New Series) 87/3 (1985) 550-570.
Df-·L\j3J\.R,F. S., A. H. MILLER, B. S. MCE\X"'EN& R. L. SPENCER: Effects of
stress on immune cell distribution, in: [ouma! of Imlllunology 154/10
(1995) 5511-5527.
DH~\BHAR, F. S.: Stress-induced
enhancement
of cell-mediated immunity, in: S.
M. MCC.·\NN: Neuroimmul1omodulation. Molecular Aspects, Il1tegratilJeSystems, and
Clinical .Aduances (= Annals of the New York Academy of Sciences 840) (New
York 1998) 359-372.
DH.\BHAR, F. S. & B. S. McEWEN: Enhancing versus suppressive effects of
stress hormones on skin immune function, in: Proceedings oftbe National
Academy of Sciences oftbe USA 96 (1999) 1059-1064.
DH:\BH:\R, F S.: Stress-induced
augmentation of immune function ~ the role of
stress hormones, leukocyte trafficking, and cytokines, in: Brain, Bebavior, and
ltllJ'lIImity 16/6 (2002) 785-798.
DI-L-\BI-l.;\R,F. S.: Stress, leukocyte trafficking, and the augmentation
of skin
immune function, in: E. M. STERNBERG, F. G. HAOUR &
C. SMITH:

c.

Neuroendocrine and Neural Regulation o/Autoimmune

485

Disease. Molecular Systems, and

HEILIGE KRACHT WORDT DOOR BEWEGING LOSGEMAAKT

Clinical Insights (= Annals of the New York Academy
York 2003) 205-217.

of Sciences 992) (New

vernieuwing na veertig jaar, in: Tijdschrijt voor Liturgic
87 (2003)319-325.
DL!\!\,[OND,J.: Ziuaarden, paarden en zjektekiemen. Waarom Europeanen en Azjaten de
wereld domineren (Utrecht 2005 [2000]).
Dr CHIARA G., V. BASSAREO, S. FENU, M. A. DE LUCA, L. SPINA, C. CADON],
E. ACQUAS, E. CARBONI, V. VALENTINI & D. LECCA: Dopamine and drug
addiction: the nucleus accumbens shell connection, in: Neuropharmacology 47
(Suppl. 1) (2004) 227-241.
Directorium over volks1Jroomheiden Liturgie (= Liturgische documentatie. Bijlage bij
her directorium voor de Nederlandse kerkprovincie) (Zeisr 2003).
DOE\'E,J. W.: Official and popular religion in Judaism, in: P. H. VRI]HOF & J.
WA£\RDENBURG: Official and Popular Religion. .Analysis 0/ a Theme jor Religious
Studies (The Hague 1979) 325-339.
DOHERTY, M. D. & A. GRATION: High-speed chronoarnperometric
D'HAESE, P.: Liturgische

measurements
of mesolimbic and nigrostriatal dopamine release associated
with repeated daily stress, in: Brain Research 586/2 (1992) 295-302.
DOHMS, P., W. DOHMS & V. SCHROEDER: Die Wallfahrt nacb Kevelaer zum

Gnadenbild der 'Trosterin der Betrubten'. Nachweis und Geschichte der Proressionen von
den Anfcingen bis '?fir Gegenwart (Kevelaer 1992).
DONDELlNGER, P.: Die Visionen der Bernadette SoubiroHs und der beginn der
WHnderheilungen in Lourdes (Regensburg 2003).
DONN,-\N, C. B.: Mache Art ojPent. Pre-Columbian Symbolic CommHnication (Los
Angeles 1978 [1976]).
DONNER, H.: Pilgelfahl1 ins Heilige Land. Die ailesten Berichte christlicher
Paldstinapilger (4. - 7. Jahrhundert) (Stuttgart 1979).
DORNEMANN, M.: Krankheit Hnd Heilt.mg in der Theologie derjriihen Kircbenuater
(Tiibingen 2003).
DOUGLAS, M.: Purity and Danger. An Analysz~r of Concepts o/Pollution and Taboo
(Middlesex 1970 [1966]).
DOUGu ..s, M.: Natural Symbols. E:xplorations in Cosmology (London 1973).
DREES, L.: Der Urspntng der ojympischen Spiele (= Beitrage zur Lehre und
Forschung der Leibeserziehung,
13) (Schorndorf 1962).
DUBlSCH,].: 'Heartland of America'. Memory, motion and the (re)construction
of history on a motorcycle pilgrimage, in: S. COLEMAN & J. EADE (eds.):
Rejraming Pilgrimage. Cultures in Motion (= European Association of Social
Anthropologists)
(London etc. 2004) 105-132.
DUNN, A.].: Psychoneuroimmunology,
stress and infection, in: H. FRIEDMAN,
T. W. KLEIN & A. L. FRIEDMAN: Psychoneuroimmunology, Stress and Infection (Boca
Raton etc. 1996) 25-46.
DUNN,A. L., M. H. TRIVEDI,]. B. KAMPERT, C. G. CL-\RK&H. O. CHAMBLISS:
Exercise treatment for depression. Efficacy and dose response, in:

American Journalfor Preuentiue Medicine 28/1 (2005) 1-8.
E: Les Formes Elimentaires de la Vie Religieu.re (paris 1960 [1912]).

DURKHEIM,

486

BlBLIOGRAFIE

DUSSEL, E.: Volksreligiositeit
als onderdrukking
en bevrijding. Hypothescn
rond de geschiedenis en situatie in Latijns-Amerika,
in: Concilium 4 (1986) 7281.
DUTTON, B. P.: Indians of the American Southwest (Englewood Cliffs 1975).
EBERTZ, M. N. & F. SCHULTHEIS: Einleitung: Populare Religiositat, in: M. N. EBERTZ
& F. SCHULTHEIS (Hrsg.): Volksfrolnmigkeit in Europa. Beitrage '?fIr
5 oi/ologie popuiarer religiositat aus 14 Landem (Munchen 1986) 11-52.
EBERTZ, M. N.: Maria in der Massenreligiositar.
Zum Wandel des popularen
Katholizismus
in Deutschland, in: M. N. EBERTZ & F. SCHULTHEIS (Hrsg.):

Volksfriimmigkeit in Europa. Beitrage iflr 5oi/%gie popularer Re!igiositat aus 14
Landem (Mi.inchen 1986) 65-83.
EIJKENBOOM, P. C. J.: Het Christus-Medimsmotiej in depreken uan Sin! Augustinus
(Assen 1960).
ELENKOV, 1.J. & G. P. CHROUSOS: Stress hormones, Th 1/Th2 patterns,
pro/ anti-inflammatory
cyrokines and susceptibility to clisease, in: Trends in
Endocrinology and Metabolism 10/9 (1999) 359-368.
ELHWUEGI, A. S.: Central monoamines and their role in major depression, in:
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 28/3 (2004) 435-451.
ELIADE, M.: De magie van het alledaagse (Utrecht 1992]) 36-62.
ELIZONDO, V: Volksreligie als draagster van de identiteit. Een pastoraalpsychologische
case-study, gebaseerd op de Mexicaans-Amerikaanse
ervaring,
in: Concilium 4 (1986) 35-41.
ELLIOTT, R., B.J. SAHAK1AN, K. MATTHEWS, A. BANNERJEA,J. RIMMER & T.
W. ROBBINS: Effects of methylphenidate
on spatial working memory and
planning in healthy young adults, in: Psychopharmacology 131/2 (1997) 196-206.
ELMER, G.I.,J. O. PIEPER, M.RUBENSTEIN, M.J. Low, D. K. GRANDY & R. A.
WISE: Failure of intravenous morphine to serve as an effective instrumental
reinforcer in dopamine D2 receptor knock-out mice, in: The Journal of
Neuroscience 22/10 (2002) RC224, 1-6.
ELMER, G. 1.,]. 0. PIEPER,J. Lm'Y, M. RUBINSTEIN, M. J. Low, D. K.
GRANDY, R. WISE: Brain stimulation and morphine reward deficits in
dopamine D2 receptor-deficient
mice, in: Psychopharmacology 182/1 (2005) 3344.
ERASIvIUS:Enchiriclion militis Christiani, in: H. HOLBORN & A. HOLBORN:
Desiderius Erasmus Roterodamus: Ausgewahite Werke (=Veroffentlichungen
der
Komrnission zur Erforschung der Gesch.ichte der Reformation und
Gegenreformation)
(Munchen
1964 [1933]) 22-136.
ERASMUS: Gesprekken. Colloquia. Vertaald en toegelicht door]. de Landtsheer
(Amsterdam 2001).
ERP T AALMAN KIp, A. M. VAN: Bokkenzang. Over Criekse tragedies (Amsterdam
1997).
EUSEBIUS P AMPHILIUS:Eusebi«:' Kerkgeschiedenis. Vertaald, bewerkt en van
aantekeningen
voorzien door dr. Chr. Fahner (Zoetermeer 2000).
EVERS, J. H. M.: Pastoraat en Bedevaart. Een onderzoek naar bet pastorale aanbod in bet

487

HEILIGE

KRACHT WORDT DOOR BEWEGING

LOSGEMAAKT

kader van de devotie tot Sint Cerardus Majella en de bedevaart naar Witttem, met
bijzondere aandacht voor he!gezangrepertoire (Etten Leur 1993).
E:XALTO,].: Gereformeerdebeiligen (N i imegen 2005).
EXTON, M. S., C. GIERSE, B. MEIER, M. MOSEM, Y. XIE, S. FREDE, M. U.
GOEBEL, V. LTMMROTH,M. SCHEDLOWSKl: Behaviorally conditioned
immunosuppression
in the rat is regulated via noradrenaline and ~adrenoreceptors,
in: Joumal ofNeuroimmtlnology 131 (2002) 21-30.
FAHDl, 1. E., V. GADDAJ\l, F. ROMEO. &]. L. MEHTA: Inflammation,
infection,
and atherosclerosis, in: Brain, Bebamor, and Jmmtlnity 17/4 (2003) 238-244.
FEILKE, H.: Felix Fabris EIJagatorium uber seine Reise in das Heilige Land. Eine

Untersuchung tiber die Pilgerliteratur des ausgehenden Mitte!aters (= Europaische
Hochschulschriften,
Reihe 1, Bd. 155) (Frankfurt etc. 1976).
FlNU Y,J. M. & M. J. ZIGMo.ND: The effects of stress on central dopaminergic
neurons: possible clinical implications, in: Neurocbemica! Research 22/11 (1997)
1387 -1394.
FINUCANE, R. c.: Miracles and PilgrimJ. Popular Beliefs in Medieval England (London
1977).
FITZGER:\LD, L. W.,]. ORTIZ, A. G. HAMED,\NI & E.]. NESll_ER: Drugs of
abuse and stress increase the expression of GluRl and NlVIDARl glutamate
receptor subunits in the rat ventral tegmental area: common adaptations
among cross-sensitizing
agents, in: The [ournal of Neuroscience 16/1 (1996) 274282.
FLAHERTY, A. W. & A. M. G~WBIEL: Input-output
organization of the
sensorimotor
striatum in the squirrel monkey, in: The [ourna] of Neuroscience
14/2 (1994) 599-610.
FLEl\UNG, L. & A. GORE: The English Garden (London 1979).
FLESHNER, M. & M. L. L.\UDENSLAGER: Psychoneuroimmunology:
then and
now, in: Behavioral and Cognitive Neuroscience ReIJiews3/2 (2004) 114-130.
FOLEY, R.: Hominids, humans and hunter-gatherers:
an evolutionary
perspective, in: T. INGOLD, D. RICHES &J. WOODBURN: Hunters and gatherers
1. History, euoiution and social change (= Explorations
in Anthropology)
(Oxford
etc. 1995 [1988]) 207-221.
FONT,'\N,\, B. L.: Torabumara. Where Night is the Dcry of the Moon (Flagstaff 1979).
FONTENROSE,].: The ritual theory of myth, in R. A. SEGAL: The Myth and Rittlal
Theory. An Anthology (Oxford etc. 1998) 428-459.
FRAZER,]. G.: The Golden Bottgh. A Stucjy in Magic and Religion. Abridged edition
(1922) (London 1994).
FREED, C. R. & B. K. YAMAMOTO: Regional brain dopamine metabolism: a
marker for the speed, direction, and posture of moving animals, in: Science
229/4708 (1985) 62-65.
FREITAG, \Y/.: Volk.r- und ElitenJrommigkeit in derjruhen Nettzeit. Mariemvallfahrten in
Fiirstbistum Munster (= Veroffentlichungen
des Provinzialinstituts
fur
Westfalischen Landes- und Volksforschung
des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe)
(paderborn 1991).
FREUD, S.: Zwangshandlungen und Rehi,ionsub141lgen(= Gesammelte Werke,

488

BIBLTOGRAFIE

siebenter Band) (Frankfurt am ~Iain 1972 [1907]).
FREUD, S.: Totem und Tabu. Einige Obereinstimmungen im See/enleben der r:f?,ldenund
der Neurotieer (Frankfurt am Maim 1966 [1913]).
FREY, N.: Pilgrim Stories. On and Cfftbe Road to Santiago (Berkeley 1998).
FRlEDlvL \N, H., T. W. KLEIN & A. L. FRJEDlv1AN: P!)cbol1euroimmttnolo!!J',Stress
and Infection (Boca Raton etc. 1996).
FRI]HOFF, W.: Official and popular religion in Christianity. The late middleages and early modern rimes (13rll - 18th centuries), in: P.H. VRlJ HOF & J.
WAARDENBURG (ed.): Official and Popular Religion. Ana!Jsis of a Tbemefor
Religious Studies (The Hague 1979) 71-116.
FRJjHOFF, W.: Vraagtekens bij het vroegmoderne
kersteningoffensief,
in: G.
ROOIJAKKERS & TH. VAN DER ZEE (red.): Religieuze volk..rculfuur. De
spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefdepraktijk (Nijmegen 1986) 71-98.
FRJjHOFF, W: Toe-eigening: Van bezitsdrang naar betekenisgeving, in: Trajecta.

Tijdscbrift uoor degeschiedenis ran bet katboliek leven in de Nederlanden 6/2 (1997) 99108.
FRISBIE, C. JOHNSON: Kinaaldd. A Stur!J of the Navaho Girl's Puberty Ceremony
(Middletown 1967).
FRYE, N.: The archetypes of literature, in: J. B. VICKERY (ed.): Myth and
Literature. Contemporary Theory and Practice (Lincoln 1969) 87-97.
FURST, D. M. & K. GERMONE:
egative Addiction in Male and Female
Runners and Exercisers, in: Perceptual at! Motor Skills 77/1 (1993) 192-194.
FUSTER,J. M.: The Prefrontal Cortex. Anatomy, Pf?ysiology, and Nettrop!)cbology of the
Frontal Lobe (philadelphia etc. 1997).
Gr\DJU~E,J.: Lourdes - un pderinage it l'echelle de la catholicite: bilan d'une
enquete, in: Social Compass 36/2 (1989) 175-186.
GALANTER,M.: Clt/tS. Faith, Healing and Coercion (New York etc. 1989).
GALLART, M.: Volk und Kirche im heutigen Spanien, in: J. BAUMGARTNER
(Hrsg.): Wiederentdeckung der Volksreligiositat (Regensburg 1979) 211-226.
GAMBARANA,
F. MAS!, A. TAGLL-\MONTE, S. SCHEGGI , O. GHIGLIERJ &
M. G. DE MONTIS: A chronic stress that impairs reactivity in rats also
decreases dopaminergic transmission in the nucleus accumbens: a
rnicrodialysis study, in: Journal of Neurochemistry 72/5 (1999) 2039-2046.
GARRIS, P. A.: Efflux of dopamine from the synaptic cleft in the nucleus
accumbens of the rat brain, in: The Journal ofNeuroscience 14/10 (1994) 6084-

c.,

6093.
GAY, V. P.: Freud on RituaL Reconstruction and Critique (Missoula 1979 [1976]).
GEAR, R. W., K. O. ALEY &J. D. LEVINE: Pain-induced analgesia mediated by
mesolirobic reward circuits, in: The Journal of Neuroscience 19/16 (1999) 7175-

7181.
GEERTZ, C.; The Interpretation of Cultures. Selected Essays (New York 1973).
GEHLEN, A.: Urmenscb und Spatkultur: Pbiiosopbiscbe Ergebnisse und aussagen
(Frankfurt am Main 1975 [1956]).
GEHLEN, A.: Der Mensch. Seine Natur und seine Sie/iung in der Well (Wiesbaden

1976 [1940]).

489

HEILIGE KRACHT WORDT DOOR BEWEGING

LOSGEl\1AAKT

GENNEP, A. VAN: Les Riles de Passage. Etude Systematique des Rites (paris 1909).
GElU'EN, C. R., M. HERKENHAM &]. THIBAULT: The neostriatal mosaic: II.
patch- and matrix-directed
rnesostriatal dopaminergic and non-dopaminergic
systems, in: The [ouma! cf Neurosaence 7/12 (1987) 3915-3934.
GERFEN, C. R.: Molecular effects of dopamine on striatal-projection
pathways,
in: Trends in Neurosaences 23/10 (Supp!.) (2000) S64-S70.
GlDRON, Y., T. ARMON, H. GILCTZ & M. HULEIHEL: Psychological factors
correlate meaningfully with percent-monocytes
among acute coronary
syndrome patients, in: Brain, Bebamor, and Immunity 17 /4 (2003) 310-315.
GILLL\M, P. E., W. W. ST'IRDUSO,T. P ..MART1N, T. J. WALTERS, R. E. WILCOX
& R. P. E-\RR,\R: The effects of exercise training on [3H]-spiperone
binding in
rat striatum, in: Pharmacology, Biochemistry, and Behavior 20/6 (1984) 863-867.
GIRARD, R.: Des (hoses cacbees depuis la [ondation de monde (paris 1978).
GI~ \RD, R.: Le bouc emissaire (paris 1982).
GLUCK,\L-\N, M.: Les rites de passage, in: M. Gr.UCKl\I£ (ed.): Essays 011 the
RitHal of Social Relations (Manchester 1962) 1-52.
GLlJCKl\L\N, M. & M. GLUCK~,Hl'J: On drama, and games and athletic contests,
in: S. F. MOORE & B. G. ;\fYERHOFF (ed.): S ecular Ritual (Assen etc. 1977) 227243.
& Y. D.·\NlEL: La France, perys de mission? (= Rencontres
12) (paris
1943).
GOGOLOK, O. E.: Pastorale aspecten van de volksreligie in Brazilie, in:
Conaliu»: 4 (1986) 89-95.
GOLD~L\N-RAKlC, P. S. & L. D. SELEMO : New frontiers in basal ganglia
research, in: Trends in Neurostiences 13/7 (1990) 241-244.
GOLDSCHMIDT, W: Nomlaki Ethnograpl:!J (= University of California
Publications in American Archaeology and Ethnology, vol. XLII 1945-1951)
(Berkeley etc. 1951).
GOf'vffiRICH,R. F.: Tberauada Buddhism. A social historyjrom ancient Benares 10
modern Colombo (London etc.1988).
GOMEZ-MERINO, D., F. BEQUET, M. BERTHELOT, M. CHENN,-\OUI & c. Y.
GUEZNENNEC: Site-dependent
effects of an acute intensive exercise on
extracellular 5-HT and 5-HlAA breis in rat brain, in: Neurosaence Leiters 301/2
(2001) 143-146.
GONON, F.: Prolonged and extrasynaptic excitatory action of dopamine
mediated by Dl receptors in the rat striatum in vivo, in: The Journal of
Neuroscience 17/15 (1997) 5972-5978.
GOODY,J.: Against 'ritual': Loosely structured thoughts on a loosely defined
topic, in: S. F. MOORE & B. G. MYERHOFF: Seadar Ritual (Assen etc. 1977) 25-

Gom

,H.

35.
GOPFERT, M.: Burgerreligion und offentliche Frornmigkeit. Hinweis zur
Diskussion in den Vereinigten Starten, in: K. RAHNER, C. MODEHN & M.
GOPFERT (Hrsg.): Volksreligion - Religion des Volkes (Stuttgart 1979) 88-105.
GORCZYN 10, R. M.: Conditioned immunity to L Mo/0l" in young and aged

490

BIBLIOGRAFIE

mice, in: H. FRlEDI\L\N, T. W. KLEIN & A. L. FRIED1vL\N:
Psycboneuroimmunology, Stress and Infection (Boca Raton etc. 1996) 137-151.
GORDON,]. & N. M. BAR.NES:Lymphocytes transport serotonin and
dopamine: agony or ecstasy?, in: Trends In Immunology 24/8 (2003) 438-444.
GOUDSBLOM,].: Vuur en bescbaving (Amsterdam 2001 [1992]).
GOUGAUD, L.: Gaelic Pioneers ofChrirtianity. Tbe Work and Influence of lnsb Monks
and Saints in Continental Europe (VIth-XIIth Cent.) (New York 1923).
GOULD, S. J.: Exaptation: a crucial tool for an evolutionary psychology, in:
Journal of SocialIs sues 47/3 (1991) 43-65.
GOULD, S. J.: Tbe Stl7lcture of Evolutionary Theory (Cambridge 2002).
GOVINDA,A. (pseudoniem van E. L. HOFFMANN): The Wcry oftbe Wbite Clouds.
A Buddhist Pilgrim In Tibet (London 1966).
GRA VES, R.: Griek.re mytben (Houten 1990).
GRAYBIEL, A. M.: Neurotransmitters
and neuromodulators
in the basal ganglia,
in: Trends in Neurosciences 13/7 (1990) 244-254.
GRA YBIEL, A. M., T. AOSAKl, A. W. FLAHERTY & M. KIl'vIURA:The basal
ganglia and adaptive motor control, in: Science 265/5180 (1994) 1826-1831.
GRA YBIEL A. M.: The basal ganglia and cognitive patterns, in: Schizophrenia
Bulletin 23/3 (1997) 459-469.
GRA YBIEL, A. M.: The basal ganglia and chunking of action repertoires, in:
Neurobiology of Learning and Memory 70/1-2 (1998) 119-136.
GR.r\'YBIEL,A. M. & S. L. RAUCH: Toward a neurobiology of obsessivecompulsive disorder, in: Neuron 28 (2000a) 343-347.
GRAYBIEL,A. M.,].]. C'u"JALES & c. CAPPER-Loup: Levodopa-induced
dyskinesias and dopamine-dependent
stereotypies: a new hypothesis, in: Trends
in Neurosciences 23/10 (Supp!.) (2000) S71-S77.
GRAYBIEL,A. M.: Neural networks: neural systems V: basal ganglia, in: The
Journal of American Psycbiatry 158/1 (2001) 21.
GRA YBIEL, A. M.: The basal ganglia: learning new tricks and loving it, in:
Current Opinion in Neurobiology 15/6 (2005) 638-644.
GRAYEF, F.: Aristotle and his SchooL An Inquiry into the History of the Peripatos. With

e

a Commentary on Metaphysics Z, H, and
(London 1974).
GREENFIELD, S.: The Private Life of the Brain (London etc. 2002 [2000]).
GREGORlUS VAN NAZIANZE: GREGOIRE DE NAZIANZE: Discours 8. Discours
funebre pour sa soeur Gorgonie, in: Gregoire de Nazianze: Discours 6-12.
Introduction,
texte critique, traduction, et notes par M.-A C-\LVET SEBASTI (=
Sources Chretiennes 405) (paris 1995) 247-299.
GREGORlUS VAN NAZV\NZE: GREGOIRE DE NAZIANZE: Discours 40. Sur le
Bapteme, in: Gregoire de Nazianze: Discours 3841 Introduction,
texte critique
et notes par C. MORESCHINI. Traduction par P. GA.LLAY (= Sources
Chretiennes 358) (paris 1990).
GREGORlUS VAN NAZIANZE: Oratio XVIII. Funebris in patrem, in: Gregorius
Nazianzenus: Opera Quae Exstant Omnia 1 (= Patrologiae Graecae Tomus 35)
(Lutetiae Parisiorum 1857-1862) 985-1044.
GREGORlUS VI\N NYSSA. Briefe. Eingeleitet, ubersetzt und erlautert von DORTE

491

HEILIGE KRACHT WORDT DOOR BEWEGING

LOSGEJ\iAAKT

TESKE (= Bibliothek der griechischen Literatur, Band 43, Abteilung Patristik)
(Stuttgart 1997).
GREGORlUS VAN NYss"-\: Vie de Sainte Macnne. Introduction,
texte critique, traduction,
notes et index par P. M.-\R.,\VAL (= Sources Chretiennes 178).
GREGORJUS VAN NYSSA.: Contra Eunomiam Libri. Pars Altera, Liber III. Edidit W.
JAEGER (= Gregorii Nysseni Opera II) (Leiden 1960).
GREGORlUS VAl"J TOURS: Liber in Gloriam Marryrurn, in: Miracula et Opera
Minora, edidit BRUNO KRUSCH (= Monumenta Germaniae Historica,
Scriptorum Rerum Merovingicarum
Torni I, Pars II) (Hannover 1969 [1885J)
34-111.
GREGORIUS VAN TOURS: Libri I-IV de Virtutibus sancti Martini Episcopi, in:
lvIiracula et Opera Minora, edidit BRUNO KRUSCH (= Monumenta Germaniae
Historica, Scriptorum Rerum Merovingicarum
Tomi I, Pars II) (Hannover
1969 [1885]) 134-210.
GREIl\L-\S, A.].: On meaning. Selected lvritings in semiotic theory (London 1987).
GRIJVIES,R.L.: Ritual Criticism: Case Studies in its Practice, Essays on its Theory
(Columbia S.c. 1990).
GRIMES, R.L.: Reading, Writing and Rituali,(.!ng. Rituals in Fictice, Liturgical, and
Public Places (Washington 1993).
GRIMES, R. L.: Deeply into the Bone. Re-inventing Rites of Passage (Berkeley 2000).
GROENEWEGEN, H.]., H. W. BERENDSE,J. G. WOLTERS & A. H. M.
LOH1v1A.N:The anatomical relationship of the prefrontal cortex with the
striatopallidal system, the thalamus and the amygdala: evidence for a parallel
organ.ization, in: Progress in Brain Research 85 (1990) 95-116.
GROENEWEGEN, H.]., Y. GALlS-DE GR.,\AF & W. J. SMEETS: Integration and
segregation of limbic cortico-striatalloops
at the thalamic level: an.
experimental tracing study in rats, in: Journal of Chemical Neuroanatomy 16/3
(1999) 167-185.
GROENEWEGEN, H.]., O. A. VAN DEN HEUVEL, D. C. CATH, P. VOORN & D.
J. VELTJV1AN:Does an imbalance between the dorsal and ventral striatopallidal
systems playa role in Tourette's syndrome) A neuronal circuit approach, in:
Brain and Development 25 (Supp!. 1) (2003) S3-S 14.
GROOM, D.: Cardiovascular observations on Tarahumara Indian runners - the
modern Spartans, in: American Heart Journal 81/3 (1971) 304-314.
GROOT, S. (red.): De lo/Gods ge~/ik stem. In'<fchtenen achtergronden van de vocale
muz:jek in de rooms-katholieke eredienst (Baarn 1993).
GRUZELIER,J., A. CLOW, PH. EVANS, 1. LAZAR & L. WALKER: Mind-body
influences on immunity: lateralized control, stress, individual difference
predictors, and prophylaxis, in: P. CSERMELY (ed.): Stress of Iif« From MoleCtiles
to Man (= Annals of the New York Academy of Sciences vo!' 851) (New York
1998) 487-494.
GRUZELIER,J., F. SMITH, A. NAGY & D. HENDERSON: Cellular and humoral
immunity, mood and exam stress: the influences of self-hypnosis and
personality predictors, in: International Journal ofPljchophysiology 42/1 (2001) 5571.

492

BIBLIOGRAFIE

GU.\RDINI, R.: aber

die systcmarische

Methode

in der Lirurgiewissenschaft,

in:

Jahrbuch Jiir Littlrgie1JJissenschaji1 (1921) 97-108.
GCITBERTCS ABB. S.\NCT.ili M.\RL\E NO\1GENTI: De Sam"lis et Eorum
Pignelibus. Edition critique par R. B. C. Huygens (= Corpus Chrisrianorum
Continuatio Mediaeualis CXXVII, 85-175) (Turnhout 1993).
GLJTH, K: Geschichtlicher
Abriss der rnarianischen Wallfahrtsbewegungen
im
deutschsprachigen
Raum, in: W. BEl ERT & H. PETRl (Hrsg.): Handbuch der
Marieneande (Regensburg 1984) 721·848.
HA.\.B, B.: Pelgrimage: weg en beweging. Innerlijke transformatie van
hedendaagse voetpelgrims naar Santiago en structurele veranderingen
van de
weg, in: J. PIEPER, P. POST & R. \'AN UOE (red.): Pelgnmage in beJJJeging.Em
ehnstelijk rituee! in nzeuue contexte» (= UTP-katernen 22) (Baarn 1999) 13-37.
HA.AN, P.]. M.: Van volgzame elitestrijder tot kntische gelovige:geschiedet1is uan de
Kathofieke Aetie (1934-1966) (Nijmegen 1994).
HAAS, H. S. & K. SCHAUENSTEIN: Neuroimmunomodulation
via limbic
structures - the neuroanatomy
of psychoimmunology,
in: Progress in
Neurobiology 51/2 (1997) 195-222.
HAAS, H. S. & K. SCHAUENSTEIN: Immunity, hormones, and the brain, in:
A//ergy 56/6 (2001) 470-477.
HABER, S. N.: The primate basal ganglia: parallel and integrative networks, in:
Journal of Chemical Neuroanato?tlj 26/4 (2003) 317-330.
HABERMAS, R: Wallfahtt und Aufrtthr. Zur Geschichte des IVunderglauben.r in der
]riihen Net/zeit (= Historische Srudien Band 5) (Frankfurt 1991).
HALKIN, L. E.: De biografte uan Erasmus (Baarn 1991).
HAil'lAN, L, R. LUIJK-'X & M. VAN ZUNOERT (eds.): Atlas of European Values
(Leiden etc. 2005).
HAMON, A.: Histoire de fa Devotion au Sarre Coeur. I Vie de Sainte Marguerite-Marie
(paris 1908).
HARING, H.: Het verbroken verbond. Over de fragmentatie van wereld en
werkelijkheid, in: R. VAN DEN BRANDT & R. PLUtv[ (red.): De theologie
uitgedaagd. Spreken over God in het wetet1schapsbedrijf(Zoetermeer 1999) 9-34.
HARlNG, H.: Her binnenste hvijtgeraakt? Mensen als beeld van God, in: P.
OOMEN,]. W. M. OSSE & V. G. H. J. KJRKELS (red.): Hersenen, bewust'{jjn, zjeht
op onszelf(Nijmegen
2001) 50-78.
H.4.RRJS,11.: Cannibals and Kings. The Ongins of Cultures (New York 1991 [1977])
H. \RRlS, R.: Lourdes. De geschiedenis uan een religieusfenomee» (Amsterdam 1999).
H.WRJSON,]. E.: Mythology and Monuments of Ancient Athens. Being a Translation of a
Portion of the 'Attica' ofPausanias (London 1890).
H.WRISON,]. E.: Prolegomena to the Study of Greek Religion (Cambridge 1903).
H:\RRlSON,]. E.: Tbemis. A Study of the SocialOng/ns of Greek Religion (London
1977 [1911]).
H.\RRlSON,]. E.: Ancient Art and Ritual (London 1919 [1913]).
HARRO,]. & L. OREL-\NTI: Depression as a spreading adjustment disorder of
monoaminergic
neurons: a case for primary implication of the locus coeruleus,
in: Brain Research Ret'ze/JJS38/1-2 (2001) 79-128.

493

HEILIGE KRACHT WORDT DOOR BEWEGING LOSGEMAAKT

HARSKAMP A. VAN & Al'lDEREN: De religieuze ruis in Nederland. Tbesen over de
versterving en de wedergeboortevan degodsdienst (Zoetermeer 1998).
HARTINGER, W.: Religion «nd Brauch (Darmstadt 1992).
HATIORl, S., M. NAOI & H. NISHINO: Striatal dopamine turnover during
treadmill running in the rat: relation to the speed of running, in: Brain Research
Bulletin 35/1 (1994) 41-49.
HATIORI, S., T. H.-\SHlTt\NI, N. MATSUI & H. NISHINO: Dynamic regulation of
striatal dopaminergic grafts during locomotor activity, in: Brain Research 710/12 (1996) 45-55.
f-lAYES,A. E., M. C. DAVIDSON, S. W. KEELE & R. D. RAFAL: Towards a
functional analysis of the basal ganglia, in: Journal of Cognitive Neuroscience 10/2
(1998) 178-198.
HAZLITT, W.: On going a journey, in: G. GOODCHILD (ed.): The Lore of the
Wanderer. An Open-Air Anthology (London 1915) 49-62.
HEIN, B.: Antonio Gramsci und die Volksreligion, in: K. RAHNER, C.
MODEHN & M. GOPFERT (Hrsg.): Volksreligion - Religion des Volkes (Stuttgart
1979) 156-164.
HEMPEL, J.: Heilung als Symbol und Wirklichkeit im biblischen S chnfttum (Gottingen
1965).
HEN, Y.: Culture and Religion in Merovingian Gaul A. D. 481-751 (= Cultures,
Beliefs and Traditions 1) (Lei den 1995).
HENAU, E.: "Het volkskatholicisme"
in discussie, in: A. BUJLEVENS, A.
BRANTS & E, HEN},U (red.): Volksreligiositeit: uitnodiging en uitdaging (Averbode
1982) 9-22.
HENAU, E.: Volksreligiositeit en christelijk geloof, in: Concilium 4 (1986) 64-71.
HEN,\U, E.: Aanzetten voor een theologische waardering van de bedevaart, in:
M. V AN UDEN &]. PIEPER (red.): Bedevaart als volksreligieus ritueel (= UTPTeksten 16) (Heerlen 1991) 37-46.
HENAU, E.: Bedevaart als vorm van volksreligiositeit.
Een historischtheologische benadering, in: M. VAN UDEN,]. PIEPER & E. HENAU (red.): Bij
geloof. Ol'er bedeuaarten en andere uitl'ngen van volksreligio.riteit (= UTP-KATERNEN
11) (Hilversum 1991) 5-36.
HENN1G,].: Volksfromrnigkeir
aus der Sicht des Liturgiehistorikers,
in:].
BAUMGARTNER (Hrsg.): Wiederentdeckung der Volk.rreligio.ritiit (Regensburg 1979)
25-35.
HENNIG,].: The literary tradition of Moses in Ireland, in: J. HENNIG: Medieval
Ireland, Saints and Martyrologies. Selected Studies edited by Michael Richter
(Northampton
1989 [New York 1949-1951]) III.
HERWAARDEN,]. V.'.N: Erasmus over bedevaarten en heiligenverering,
in:
Spiegel Historiael9 /2 (1974) 66-73.
HERWA.-\RDEN,]. \'AN: Opgelegdebedeuaarten. Een studie over depraktijk van opleggen

uan bedeuaarten (met name in de stedelijk reehtspraak) in de Nederlanden gedttrende de late
middeieeuu/en (ca. 1300-ca. 1500) (= Van Gorcum's
(Assen etc. 1978).

Historische

Bibliotheek

HERZOG, R.: Die Wunderheilungen von Epidauros. Ein Beitrag zu der Gesehichte der

494

95)

BIBLIOGRAFIE

MediiJn und der Religion (= Philologus,

Supplementband
XXII, Heft Ill)
(Leipzig 1931).
HEYES, M. P., E. S. GAR!'\lETr & G. CO;\TES: Nigrostriatal dopaminergic
activity is increased during exhaustive exercise stress in rats, in: Lfe Sciences
42/16 (1988) 1537-1542.
HILL, W. W.: Navabo !Varfare (= Yale University Publications in Anthropology
5) (New Haven 1936).
HILLABY,J.: [ourney through Britain (London 1978 [1968]).
Hn.LABY,].:Journry through Europe (London 1972).
HIPPOLYTUS: HIPPOLYTE DE ROME: La Tradition Apostolique d'apres les
anciennes versions. Introduction,
traduction et notes par B. BOTrE (= Sources
Chretiennes 11bis) (Paris 1984).
HOBSBAWM, E. & T. RANGER (ed.): The Invention of Tradition (Cambridge 1992
[1983]).
HODGE, F. W.: A Zuni Footrace, in: American Anthropologist 3/3 (1890) 227-232.
HOFFECKER,]. F.: Innovation and technological knowledge in the Upper
Paleolithic of Northern Eurasia, in: El'OlutionaryAnthropology 14/5 (2005) 186198.
HOFFMANN, P., L. TERENIUS & P. THOREN: Cerebrospinal
fluid
immunoreactive
beta-endorphin
concentration
is increased by voluntary
exercise in the spontaneously hypertensive rat, in: Regulatory Peptides 28/2
(1990) 233-239.
HOGAN, L. P.: Healing in the Second Tempel Period (= Novum Testamentum
et
Orbis Antiquus 21) (Freiburg etc. 1992).
HOLBORN, H. & A. HOLBORN: Desiderius Erasmus Roterodamus. Ausgewiihlte
!Verke (Miinchen 1964 [1933]).
HOLSBOER, F.: Stress, hypercortisolism
and corticosteroid receptors in
depression: implications for therapy, in: Journal of Affective Disorders 62/1-2
(2001) 77-91.
HOJ\mERGEN, R.: Loopmeditaties. Em oreroicbt uan loops/editatietechnieeen in de rorm
van een ))Jandeling (Zutphen 2003).
HOMERUS: Ilias & Odyssee. Vertaald door M. A. Schwanz (Amsterdam 1989).
HOOKE, S. H.: The Myth and Ritual pattern of the ancient East, in: R. SEGAL:
The lIfyfh and Ritual Theory. An Anthology (Oxford etc.1998) 83-92.
HORNUNG, E. & E. ST,\EHELIN: Sludien zum Sec!fest (= Aegyptiaca Helvetica 1)
(1974).
HOUDIjK, C. &.]' HOUDIJK: Naar de ware Jacob. Dagboek t-an een voettoch! naar
Santiago de Compostefa (= Santiago de Cornpostela-bibliotheek,
deel 4) (Schoor!
1990).
HROBjARTSSON, A. & P. C. G0TZSCHE: Is the placebo powerless? An analysis
of clinical trials comparing placebo with no treatment, in: The Neill England
Journal of Medicine 344/21 (2001) 1594-1602.
HROBjARTSSON, A. & P. C. G0TZSCHE: Is the placebo powerless? Update of a
systematic review with 52 new randomized trials comparing placebo with no
treatment, in: Journal of Internal Medicine 256/2 (2004) 91-100.

495

HEILIGE

KRACHT WORDT DOOR BE\'VEGING LOSGEi\lt\AKT

G, X, C. P. L\\X'LER, D. E. NICHOLS, M. M. LE\,(.'IS& R. B. ,L\lUL-\N:
Dopamine D1 Receptors, in: lntemational RevielJJoJNeurobiolog)l 48 (2001) 66138.
HUBER, W.: Okumenische
Perspektiven zurn Thema "Religion des Volkes", in:
K. RAHNER, C. MODEHN & M. GOPPERT (Hrsg.): Volksreligion - Religion des
Volkes (Stuttgart 1979) 165-173.
HUBERT, H. & M.lvL-'l.uss: Sacrifice: Its Nature and Function (London 1964).
HL'TZJNG, M. 0.: Communication in the Endocrine and Immune Systems. P~)'siologyand
Phyloget1J1
(Nijmegen 2006).
HUNT,]. D. & P. WILLIS (ed.): The Genius of Ptace. The English Landscape Garden
1620-1820 (London 1975).
HUNT, K. D.: The evolution of human bipedality: ecology and functional
morphology, in: [ournal oj Human El'o/ution 26/3 (1994) 183-202.
HLIS,].: De Sanguine Christi, in: Ma. Jo. Hus Opera Omnia Tom.l Fasc. III, nach
neuentdeckten
Hand chriften zum erstenmal herausgegeben
von \Venzel
Flajshans (Osnabri.ick 1966 [1903]).
Hus,].: Tractatus De Ealesia. E fontibus manu scriptis in lucem edidit S.
Harrison Thomson (University of Colorado Press 1956).
HYM..-'l.N,S. E.: The ritual vieuw of myth and the mythic, in: R. A. SEGAL (ed.):
The Myth and Ritual Theory. An Anthology (Oxford etc. 1998) 231-244.
IERSEL,]. V Al'J:Jomanda: Kruis oj Munt? Een antropologiscbez!erkenning ran de
omstandisbeden u/aarbinnen de handelingen van de bezoekers aan de 'special
heaiing'-bijeenkomsten plaatsl'inden en de beteeenis die aan deze handelingen uordt
toegekend (Amsterdam 1995).
lRENECS \'.-\N LYON: lRENEE DE LYON: Contre les Heresies Livre III. Edition
critique par A. ROCSSEI\U et L. DOL'TRELE-'l.C (= Sources Chretiennes 211)
(paris 1974).
IR\VIN, M.: Psychoncuroirnmunology
of depression: clinical implications, in:
Brain, Bebaoior, and Immunity 16/1 (2002) 1-16.
ISAMBERT, F.-A.: Empirische Vielfalt und ideologische Geschlossenheit:
Populare Religion in Frankreich, in: M. N. EBERTZ & F. SCHULTHEIS (Hrsg.):
Volksfriimmigkeit in Europa. Beitriige "(IIrS oi/ologiepopularer Religiositiit ans 14
Landern (Miinchen 1986) 192-203.
].\COBS, B. L.: Serotonin and behavior: emphasis on motor control, in: The
[ouma! oj Clinica! Psychiatry 52 (SuppL) (1991) 17-23.
JANSSEN,].: Stenen voor brood. Kritische bemerkingen bij Jomanda's healing
service, in: Streien 65/2 (1998) 139-151.
JARV]S, R.: Romantic Writing and Pedestrian Traoel (New York etc. 1997).
JEHLE, 1.: Del' Mensch unterwegs ill Gott. Die Wallfabrt a!s religiose.rBediiifnis des
Menschen - au)gezeigt an der MarienJlla!lfahrt nacb Lourdes (= Studien zur
Theologie und Praxis der Seelsorge 52) (Wiirzburg 2002).
JENKINS, P.: A Walk Across America (New York 1979).
JENK I S, P. & B.JE iKINS: The Walk IPest. A Walk Acros.r America 2 (New York
1981).
JERON, A, T. KAISER, R. H. STR.-\CB,J. WElL, G. A.]. RlEGGER & F. MUDERS:
Hu.

496

BIBLIOGRAFIE

Myocardial IL-6 regulation by neurohormones
- an in vitro superfusion study,
in: Brain, Bebat'ior, and Immunity 17/4 (2003) 245-250.
JINKINS, M.: Tbe Cburib Faces Death: Ecc/esiolo!!J'in a Post-Modern Context (New
York 1999).
JOCHELSON, W.: The Yukagbir and tbe Yukagbirized Tttngus (= Memoir of the
American Museum of Natural History vol. 13, pt. 1-3) (= Publications of the
Jesup North Paci fic Expedition vol. 9 pt 1-3) (N ew York 1975 (1926]).
JOEL, D. & 1. WEINER: The organization of the basal ganglia-thalamocortical
circuits: open interconnected
rather than closed segregated, in: Neuroscience

63/2 (1994) 363-379.
JOG, M. S., Y KUBOTA, C. I. CONNOLY, V. HlLLEGAART & A. M. G&-\ YBIEL:
Building neural representations
of habits, in: Science 286/5445 (1999) 1745-

1749.
JONG, E. P. DE: Over het wezen van de Iiturgie, in: Tijdscbrift 7)OOr
Liturgie 87

(2003) 326-336.
JONG, M. DE: "Volk" en geloof in vroegrniddeleeuwse
teksten, in: G.
ROOIjl\KKERS & TH. VAN DER ZEE (red.): Religieuze 7)olksculttltlr. De spanmng
tussen de voorge.rcbrevenorde en de geleefdepraktijk (Nijmegen 1986) 16-35.
JONG, O. J. DE: Nederlandse kerkgescbiedenis (Nijkerk 1985).
JONSDOTTIR,1. H. & P. HOFFMANN: The significance of intensity and duration
of exercise on natural immunity in rats, in: Medicine and Science in Sports &

Exercise 32/11 (2000) 1908-1912.
JONSDOTTIR,1. H., K. HELLSTRAJ'\!D,P. THOREN & P. HOFF1vlANN:
Enhancement
of natural immunity seen after voluntary exercise in rats. Role
of central opioid receptors, in: Life Sciences 66/13 (2000) 1231-1239.
JORDAN, W. C. The Great Famine. Northern Europe in tbe Ear!J Fourteenth Century
(princeton 1996).
JOSLIN, R. D.: Running the Spin/ual Patb (New York 2003).
JOURDAN, M. & J. VIGNE: Lope» Ioutert (Kampen 2003).
Journals Of Dorothy Wordswortb edited by E. de Selincourt (London 1952).
JUDD, S.: Werken aan een levende synthese: volksreligie en het project van de
evangelisering in zuidelijk Peru, in: Concilium 4 (1986) 96-103.
JUNG1v1ANN,J. A.: Missanos Sollmmia. Einegenetiscbe Erkliirung der Romiscben

Messe. Erster Band. Messe im Wandel der [abrbundertc. Messe und kirchliche
Gemeinschaft. V017JJesse.(Wien 1962 [1948]) I.
JUNGMANN,J. A.: Missarum So/lemma. Eine genetisd.« Erkkirung der Riimischen
Messe.Zueiter Band. Opfermesse (Wien 1962 [1948]) II.
J USTINUS MARTELAAR: CHARLES MUNIER: Saint [ustin Apologie pour Ies Cbretiens.
Edition et traduction (= Paradosis. Etudes de litterarure et de theologie
anciennes XXXIX) (Fribourg 1995).
JOTHNER, J.: Die Athletischen Leibesiibungen der Griechen II. Einzelne Sportarten, 1.
Lauf-, Sprung-, und Wurfbewerbe (= Osterreichische
Akadernie der
Wissenschaften,
Philosophisch-Historische
Klasse, Sitzungsberichte
249,
Band 2) (Wien 1968).
K.ABIERSCH, A., H. FURUKAWA, A. DEL REy & H. O. BESEDOVSKY:

497

HEILIGE KRACHT WORDT DOOR BEWEGING

LOSGEMAAKT

Administration
of interleukin-1 at birth affects dopaminergic neurons in adult
mice, in: M. MCCANN (ed.): Neuroimmunomodulation. Molecular Aspects, Integrative
Systems, and Clinical Advances (= Annals of the New York Academy of Sciences
vo!' 840) (New York 1998) 123-127.
KALH,]. W.: BiologicalPsychology (New York 1998).
KALV\, M.: Neurobiological
basis of depression: an update, in: Metabolism
C!2nicaland Experimental 54/5 (Supp!. 1) (2005) 24-27.
KAO, M. H., A. J. DOUPE & M. S. BRAINARD: Contributions
of an avian basal
ganglia-forebrain
circuit to real-time modulation of song, in: Nature 433/7026
(2005) 638-643.
KWUR, S. & J. J. MANN: Role of the dopaminergic
system in depression, in:
BiologicalPsychiatry 32/1 (1992) 1-17.
KAVELA..,\RS,A., C]. HElJNEN, R. TENNEKES,]. E. BRUGGINK &]. M.
KOOLHAAS: Individual behavioral characteristics of wild-type rats predict
susceptibility to experimental autoimmune encephalomyelitis,
in: Brain,
Behavior, and Immunity 13/4 (1999) 279-286.
KEE, H. C: Medicine, Miracle and Magic in New Testament Times (= Society for New
Testament Studies 55) (Cambridge etc. 1986).
KEES, H.: Der Opfertanz desAgyptischen Kiinigs (Leipzig 1912).
KELLEY, K. W.: It's time for psychoneuroimmunology,
in: Brain, Behavior, and
Immunology 15/1 (2001) 1-6.
KELLEY, K. W., R.-M. BLUTHE, R. DANTZER,].-H. ZHOU, W.-H. SHEN, R. W.
JOHNSON & S. R. BROUSSARD: Cytokine-induced
sickness behavior, in: Brain,
Behavior, and Immunity 17 (2003) (Suppl. 1) S112-S118.
KERSEvAN, M.: Das slowenische Weil1nachtsfest. Zur Volksfrommigkeit
in
Jugoslawien, in: M. N. EBERTZ & F SCHULTHEIS (Hrsg.): Volksfrdmmigkeit in
Europa. Beitrage zur Sozi%gie popularer Re/igiositai aus 14 Landern (Miinchen 1986)
177-185.
I<.J.ECOLT-GLASER,]. K. & R. GL\SER : Depression and immune function.
Central pathways to morbidity and mortality, in :Journal of Psychosomatic Research
53/4 (2002) 873-876.
K.lJv[,Y-R, Q. PARK & B-H Yu: Changes in lymphocyte subsets after short-term
pharmacotherapy
in patients with panic disorder, in : PS)lchiatryResearch 128/2
(2004) 183-190.
KING, C : His truth goes marching on : Elvis Presley and the pilgrimage to
Graceland, in: 1. READER & T. WALTER: Pilgrimage in Popular Culture
(Basingstoke 1993) 93-104.
KLAUSER, TH.: Die Cathedra im Totenkult der Heidnischen und Christlichen Antike
(Munster 1971).
KLEIN,].: Three Sulgi Hymns. Sumerian RlZYaiHymns Glorijjing King Sulgi ofUr
(Ramat-Gan 1981).
KLIjN, A. F. Apokn"efen uan het Nieuu« Testament I (Kampen 1990 [1984]).
KIljN, A. F.].: Apokriefen van het Nieuwe Testament II (Kampen 1990 [1985]).
KLUCKHOHN, C: Myths and Rituals: a General Theory (1942), in: R. A.
SEGAL: The Myth and Ritual Theory (Oxford etc. 1998) 313-340.

J.:

498

BIBLlOGRAFIE

KNIPP, D.: 'Cbristus MedictlS' in der Friihchristlichen Sarkophagensktllptur.

Ikonographischen Stt/dien der Sepulkralkunst des Spaten Vierten [abrbunderts (=
Supplements to Vigiliae Christianae , Formerly Philosophia Patrum. Texts and
studies of early Christian life and language, Vol. XXXVII) (Leiden etc. 1998).
KOHLER, 0.: Die Utopie der absoluten Gesundheit, in: H. SCHIPPERGES, E.
SEIDLER & P. u. UNSCHULD (Hrsg.): Krankheit, Heileunst, Heilung (=
Veroffentlichungen
des 'Instituts fur Historische Anrropologie E. V.' Band 1)
(Freiburg etc. 1978) 619-651.
KOLLBRUNNER, F.: Volksfrommigkeit
in Lateinamerika, in:]. BAUMGARTNER
(Hrsg.): Wiederentdeckung der Volkdreligiositat (Regensburg 1979) 233-248.
KOLOMIETS, B. P.,]. M. DENIAU, P. MAILLY, A. MENETREY,]. GLOWINSKI &
A. M. THIERRY: Segregation and convergence of information flow through the
cortico-subthalamic
pathways, in: The [ournal ofNeurosaence 21/15 (2001) 57645772.
KOLOMIETS, B. P.,]. M. DENL\U,]. GLOWINSKI & A. M. THIERRY: Basal
ganglia and processing of cortical information: functional interactions between
trans-striatal and trans-subthalamic
circuits in the substantia nigra pars
reticulata, in: Neuroscience 117/4 (2003) 931-938.
KONSMAN,]. P., P. PARNET & R. DANTZER: Cytokine-induced
sickness
behaviour: mechanisms and implications, in: Trends in Neurosaentes 25/3 (2002)
154-159.
KOTTING, B.: Peregrinatio rdigiosa. Wallfahrten in der Anlike und das Pi/gern;esenin der
alten Kircbe (= Forschungen zur Volkskunde 33-35) (Munster etc.1950).
KOTTING, B.: Gregor von Nyssas Wallfahrtskritik,
in: B. KOTTING: Ecclesia
peregrinans. Das Gottesvolk unterwegs. GesatlltJIeiteAufsatze. Zweiter Band (=
Munsterische Beitrage zur Theologie, Heft 54,2) (MUnster 1988) 245-251.
KRAMER, S. N.: The Sacred Marriage Rite. Aspects of Faith, Myth; and Ritual in
Ancient Sutller (London 1969).
KREMER, K (Hrsg.): Seele. lbre Wirklichkeit, ibr Verhaltnis ZUtllLeib und if/r
menscblichenPerson (= Studien zur Problemgeschichte
der antiken und
mittelalterlichen
Philosophie 10) (Leiden etc. 1984).
KRUG, A.: Reilkunst und Reilkult. Medi,?jn in derAntike (Munchen 1993 [1985]).
KsELMfu"J, TH. A.: Miracles & Propheciesin Nineteentb-Cennoy France (New
Brunswick 1983).
KULAGINA, N. V., M.]. ZIGMOND & A.
MICHAEL: Glutamate regulates the
spontaneous and evoked release of dopamine in the rat striatum, in:
Neuroscience 102/1 (2001) 121-128.
KONG, H.: Theologic im Aufbruch. Eine iiktitllcnische Grundlegung (Munchen 1992).
KUNZ-EBRECHT, S. R., V. MOHAMED-ALI, P.]. FELDMAN, C. KIRSCHBAUM &
A. STEPTOE: Cortisol responses to mild psychological stress are inversely
associated with proinflarnmatory
cytokines, in: Brain, Behavior, and ItlItJlt/tIZ!y
17 /5 (2003) 373-383.
KUSTAR, Z.: 'Durcb seine Wunden sind wir geheilt'. Eine Untersuchung zur Metaphorik
von lsraels Krankheit und Heiliung in Jesqjabuch (= Beitrage zur Wissenschaft vom
Alten und Neuen Testament. Heft 154 = Folge 8, heft 14) (Stuttgart 2002).

c.

499

HEILlGE KRACHT \X10RDT DOOR BEWEGll

G LOSGE1iAAKT

Kw.-\, C: De ontdekking uan bet u/eten. Een andere geschiedenis van de wetenschap
(Amsterdam 2005).
LAMERS, H.: Dagboek van een pelgrim naar Santiago de Compostefa (Utrecht 1987).
LANG, B.: Heiliges Spiel. Eine gescbicbte des cbristlichen Gottesdienstes (Munchen
1998).
L\TL\NZIO, S. B. & R ElKELBOOl\f: Wheel access duration in rats: I. Effects
on feeding and running, in: Bebauioral Neuroscience 117/3 (2003) 496-504.
L-\URENTIN, R., B. BILLET & P. G.-\LL-\ND: Proces de Lourdes. L'enquete ipiscopale
sur Bernadettte, la source et les guerisons (= Lourdes. Documents Authentiques V)
(paris 1959).
LA URENTIN, R.: Lourdes. Histoire .Authentiqi« des Apparations 5: la quinzaine au Jour
/ejour: deuxieme semaine, du 26 jel'rier au 4 mars (paris etc. 1964).
L-\URENTIN, R.: Maricnerschcinungen,
in: W. BEINERT & H. PETRI (Hrsg.):
Handbecb del' Marieneunde (Regensburg 1984) 528-555.
L-\URET, B.: Die Diskussion uber rue Volksreligion in Frankreich, in: K.
R:\HNER, C MODEHN & M. GOPFERT (Hrsg.): VolksreligionReligion des
Volkes (Stuttgart 1979) 141-155.
LAWSON, E T & R. N. MCCAULEY: Rethinking Religion. Connecting cognition and
culture (Cambridge 1996 [1990]).
LEENTJENS, A. F. G.: Parkinson'.r disease, depression, and serotonin (Maastricht
2002).
LEEUW, G. V,-\J'\iDER: Liturgie in de crisis, in: G. VAN DER LEEUW, O. NOORDMANS &
W. H. VAN DER POL: Liturgie in de crisis (Nijkerk 1940) 5-27.
LEEUW, G. V AN DER: Der Mensch «nd die Religion. Antbropologzscher Versucb (=
Philo sophia Universalis Band 2) (Basel 1941).
LEEUW, G. VAN DER: Wegen en grenzen. Studie over de verbouding van religie en
kunst (Amsterdam 1932).
LE GOFF,]. & N. TRUONG: De gescbiedenis uan bet licbaam in de Middeleetouen
(Amsterdam 2004).
LEIGHTON, D. & C KlUCKHOHN: Children of the People (Cambridge 1948
[1947]).
LEIjSSEN, L.: Volksreligie en postrnoderniteit, in: ]. LAMBERTS (red.):
Volk.rreligie, liturgie en evangelisatie (Leuven 1998) 107-151.
LEl\lAIRE, T: Levi-Strauss, in: P. L. ASSOUN (red.): Hedendaagse Franse filosofen
(Assen 1987) 117-139.
LEMKE, M. R, P. PUHL, N. KOETHE & T WINKLER: Psychomotor
retardation
and anhedonia in depression, in: Acta Psychiatrica Scandinavica 99/4 (1999a)
252-256.
LEMKE, M. R, N. H. KOETHE & M. SCHLEIDT: Timing of movements in
depressed patients and healthy controls, in: Journal of Affectil)e Disorders 56/2-3
(1999) 209-214.
LEONARD, W. R. & M. L. ROBERTSON: Rethinking the Energetics of
Bipedaliry, in: Curren: .Ambropology 38/2 (1997) 304-309.
LEON.-\RD, W. R: Food for thought. Dietary change was a driving force in
human evolution, in: Scientific American 287/6 (2002) 74-83.

500

BIBLIOGRAFTE

LESSING, G. E.: L athall der Weise (Munchen 1960 [1779]).
LETT, B. T., V. L. GR..\NT, J\L J. BYRNE & M. T. KOH: Pairings of a distinctive
chamber with the aftereffect of wheel running produce conditioned place
preference, in: Appetite 34/1 (2000) 87-94.
LETT, B. T., V. L. Cn, u'lT & M. T. KOH: Naloxone attenuates the conditioned
place preference induced by wheel running in rats, in : Pfysiology &- Behavior
72/3 (2001) 355-358.
LE\'I-STR.\USS, c.: Anthropologie Structurale (paris 1958).
LE\'I-STRAUSS, c.: La PenseeSat/mge (paris 1962).
LINCOLN, A T.: Pilgrimage and the New Testament, in: C. Br\RTHOLOJ\[EW &
F. HUGHES (eds.): Exptorations in a Christian Theology o/Pilgrimage (Aldershot etc.
2004) 29-49.
LINTHORST, A C. E. & J. M. H. M. REUL: Brain neurotransmission
during
peripheral inflammation,
in: M. MCC:\'NN (ed.): Neuroimmsnomodulation.
Mo/ecutarAspeas, Integrative Sy.rtems, and Clinical Advances (= Annals of the New
York Academy of Sciences vol. 840) (New York 1998) 139-151.
LISTE, 1., M. J. GUER&\, H. J. CARUNCHO & J. L. LAB.\"NDEIR \-GARCI.\:
Treadmill running induces striatal Fos expression via NMDA glutamate and
dopamine receptors, in: Experimental Brain Research 115/3 (1997) 458-469.
LOIJENS, L.: Stress, Endogenous Opioids and Stereotypies in Tethered Pigs (Wageningen
2002).
LORENZER, A: Da.r Konz:p der Bllchhalter. Die Zerstomng der Sinnlichkeit. Eine
Religionskritik (Frankfurt am Main 1992).
LOVEJOY, C. 0.: Evolution of Human Walkjng, in: Scientific American 259/5
(1988) 82-89.
LUK.:\Tls, I.: Church meeting and pilgrimage in Germany, in: Social Compass
36/2 (1989) 201-218.
LUKKEN, G.: Geen leven zonder rituelen. Antropologische beschoUlvingenmet het oog op de
chri.rtel!}keliturgie (Baarn 1984).
LUKKEN, G.: Ontwikkelingen in de liturgiewetenschap: balans en perspeaief. Toespraak
gehouden bij gelegenheid van de opening van het Liturgisch Instituut te
Tilburg, 4 december 1992 (= Liturgie in perspectief 1) (Heeswijk-Dinther
1993).
LUKKE , G.: Per llzsibllia ad inmsibilia. Anthropologica~ Theological and Semiotic
Studie.r on the Littlrgy and the Salmments (= Liturgia Candenda 2) (Kampen
1994a).
LuKKEN, G.: lnculturatie en de toekomst uan de liturgie (= Liturgie in perspectief 3)
(Heeswijk-Dinther
1994b).
LUKK.EN, G.: Liturgiewetenschappelijk
anderzoek in culrurele context, in:
Jaarboek toor Liturgieonderzoek 131 (1997) 135-148.
LUKK.EN, G.: Rittle/en in ouerrloed. Een ktitische bez:jnning op deplaals en de gestalle van
bet chri.rtelijk rituee! in onze culluur (Baarn 1999).
LUMHOLTZ, C.; New Trails in Mexico. An Account o[One Year's Exploration in
North-rPestem Sonora, Mexico, and Smllh-Westem .Arirona (Glorieta 1971 [1912]).
LUIHOLTZ, C; Unlenown Mexico. A Record of FiN Years' Exploration Among the

501

HEILTGE KRACHT WORDT DOOR BEWEGI

G LOSGE1fAAKT

Tribes of the Western Sierra Madre; in the Tierra Caliente ofTepic and Jalisco; and
Among the Tarascos of Michoacan Vol. I (= Antiquities of the New World. Early
Explorations In Archaeology Vol. 15) (New York 1973 [1902]).
LUrvlHOLTZ, C.; Unknown Mexico. A Record of Five Years' Exploration Among the
Tribes of tbe Western Sierra Madre; in the Tie/fa Caliente ofTepic and Jaliseo; and
Among the Tarascos ofMichoaean Vol. II (= Antiquities of the ew World. Early
Explora tions in Archaeology Vol. 15) (N ew York 1973 [1902]).
LUTHER, M.: An den christlichenA del der deutscber Nation. Herausgegeben
und
eingeleitete von K G. STECK (Miinchen 1963 [1520]).
LUTHER, M ..: Das AHgsburgische Beeenntnis. Studienausgabe.
Herausgegeben
und
erlautert von jORGEN LORZ im Auf trag des Lutherischen Kirchenamtes
der
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands
(Gottingen 1980).
LuYN, K. V:\N: Het graanvogeltje. Voettocbt naar Santiago de Compostela (Aalsmeer
1993).
M.-\CALOON,j. J.: Olympic games and the theory of spectacle in modern
societies, in: J. J. MAcALOON (ed.): Rite, Drama, Festiual, Spectacle. Rehearsals
Toward a Theory of CHltllral Performance (philadelphia 1984) 241-280.
l'vL-\CDON:\LD-BA,'NE, M.: Beyond tbe Hitllalqyas (New York 1973).
lVIACNEIL,B. & L. HOFFMA1'\l-GOETZ: Chronic exercise enhances in vivo and
in vitro cytotoxic mechanisms of natural immunity, in: [ournal of Applied
Pf:ysiology 74/1 (1993) 388-395.
j\L\cRAE, P. G., W. W. SPIRDUSO, G. D. CARTEE, R. P. FARRAR & R. E.
WILCOX: Endurance training effects on striatal 02 dopamine receptor binding
and striatal dopamine metabolite levels, in: Neuroscience Letters 79/1-2 (1987)
138-144.
MAES, M., C. SONG, A. LIN, R. DEJONGH, A. VAN GASTEL, G. KEN IS, E.
BOSMA ·5, I. DE MEESTER, 1. BENOY, H. NEELS, P. DEMEDTS, A. JANCA, S.
SCHARPf::& R. S. SMITH: The effects of psychological stress on humans:
increased production of pro-inflammatory
cytokines and a Th1-like response
in stress-induced anxiety, in: (ytokine 10/4 (1998) 313-318.
M.-\IER, S. F.: Bi-directional immune-brain
communication:
implications for
understanding
stress, pain, and cognition, in: Brain, Bebavior, and ImmunitJl 17
(2003) 69-85.
M\JER, S. F.: Immune-to-central
nervous system communication
and its role in
modulating pain and cognition: implications for cancer and cancer treatment,
in: Brain, Bebanor, and Immunz!J 17 (Suppl. 1) (2003) S125-S131.
M-\K~ROV A, E.: Fried! Diceer-Brandeis. Ein Leben fiir Kuns: und Lebre: Wien)
Weimar, Hronoo, Theresienstadt, Auschwitz (Wi en 1999).
M:\K\TSORl, A., R. OUNCKO, M. SCH\X!E DT, F. Mo CEK, B. B. JOHANSSON
& D. JEZO\,;\: Voluntary wheel running modulates glutamate receptor subunit
gene expression and stress hormone release in Lewis rats, in:
Psycboneuroendocrinology 28/5 (2003) 702-714.
l\IL\LD.illADO, L.: Volksreligiositeit.
Dirnensies, niveaus, typen, in: Concilium 4
(1986) 8-14.
MALINOWSKI, B.: Myth in primitive society, in: R. A. SEGAL: The Mytb and

502

BIBLIOGRAFIE

Ritual Theory. An Anthology (Oxford etc. 1998) 172-179.
MALLOY, P. L.: The re-emergence of popular religion among non-Hispanic
American Catholics, in: Worship 1 (1998) 2-25.
MANGL\ VACCHI, S., F. MASl, S. SCHEGGI, B. LEGGIO, M. G. DE MONTIS &
GAMBAR.l\NA: Long-term behavioral and neurochemical effects of chronic
stress exposure in rats, in: .JournalofNeurochemtstry 79 (2001) 1113-112l.
MANN,]. J., 1<. M. MALONE, D. J. DIEHl.,J. PEREL, T. B. COOPER & M. A.
MINTUN: Demonstration
in vivo of reduced serotonin responsivity in the
brain of untreated depressed patients, in: The American .Journal of Psychiatry
153/2 (1996) 174-82.
MANN HARDT, W.: &ggenwolf und &ggenhund. Beitrag zur Germanischen Sittenkunde
(Danzig 1866 [1865]).
IY1.ANSl,G. D.: Sacrorum conciliorum !101!aet amplissima collectionT. 12 (parisiis 1902)
MANSI, G. D.: Sacrorum conciliorum nova et ampllssima collectionT. 13 (parisiis 1902)
T'v1ARAvAL, P.: Ricits des Premiers Pelerins Cbretiens au Proche-Orient (IV - VII siecte}

c.

(paris 1996).
MARGRY, P. J.: Opzet en werkwijze BiN-project, in: P.J. MARGRY &
M. A.
CASPERS (red.): Bedevaartplaatsen in Nederland. Deell: Noord- en Midden-Nederland

c.

(Amsterdam 1997) 12-24.
MARGRY, P.J.: Heiloo. Bedevaartcomplex
O.L. Vrouw ter Nood, in: P.J.
MARGRY &
M. A. CASPERS (red.): Bedevaartplaatsen in Nederland. Deell:
Noord- en Midden-Nederland (Amsterdam 1997) 442-454.
MARGRY, P.].: Een 'beatus destructor' oftewel de bulldozerculrus van Padre
Pio, in: P. POST & L. VAN TONGEREN: Devotioneel ritueel. Heiligen en uonderen,
bedevaarten enpelgrimages in verieden en beden (Kampen 2001) 91-134.
MARKOFF, R. A., P. RYAN & T. YOUNG: Endorphins and mood changes in
long-distance running, in: Medicine and Science in Sports and Exercise 14/1 (1982)

c.

11-15.
MARPLES, M.: Shank's POIry.A Study of Walking (London 1959).
MARSLAND, A. L., E. A. BACHEN, S. COHEN, B. RABIN & S. B. MANUCK:
Stress, immune reactivity and susceptibility to infectious disease, in: Pf!)Isiology
r[7 Bebauor 77 / 4-5 (2002) 711-716.
~'(,J.:
Das Wallfahrten in der katholischen Kircbe. Historisdi-hritiscb dargestellt nach

den Schriften der Kirchenviiter und den Concilien von den ersten cbristlicben
.Jahrhunderten bis auf die neuere Zeit (Trier 1842).
Materials for the History ofThomans Becket, Archbishop of Canterbury, (Canonized Iy
Pope Alexander III., A. D. 1173. Edited by JAMES CRAIGIE ROBERTSON, M. A.,
Canon of Canterbury and JOSEPH BRIGSTOCKE SHEPPARD (= Rerum
Britannicarum Medii Aevi Scriptores, or Chronicles and Memorials of Great
Britain and Ireland during The Middle Ages 67) (New York 1964-1965) 7 dill.
MATTAY, V. S., 1<. F. BERM'\i'\l,J. L. OSTREM, G. ESPOSITO,J. D. VAN HORN,
L. B. BIGELOW & D. R. WEINBERGER: Dextroamphetamine
enhances 'neural
network-specific'
physiological signals: a positron-emission
tomography rCBF
study, in: The Journal of Neuroscience 16/15 (1996) 4816-4822.
MATTAY, V. S.,J. H. CALLICOTT, A. BERTOLINO, 1. HEATON,J. A. FRANK, R.

503

HEIL1GE KRACHT WORDT DOOR BEWEGING LOSGEMAAKT

COPPOL\., K. F. BERJ\L\J'\J,T. E. GOLDBERG, D. R. WEINBERGER: Effects of
dextroamphetamine
on cognitive performance and cortical activation, in:
Nellroimage 12/3 (2000) 268-275.
M,-\THE\X'S,T. F.: The Clash ojGods. A Reinterpretation if Early Christian Art
(princeton 1999).
MCC:\ULEY, R. N. & E. T. L\WSON: Bringing Ritt/al to Mind PS)IChological
Foundations o/Cultllral Forms (Cambridge 2002).
i\ICCON\'1LLE, G.: Pilgrimage and 'Place'; an Old Testament view, in: C.
B.ARTHOL01\!E\'('& F. HUGHES (eds.): Explorations in a Christian Theology if
Pilgrimage (Aldershot etc, 2004) 18-28.
McEWEN, B. S.: Stress, adaptation, and disease. Allostasis and allostatic load, in:
S. M. i\L\CC.\NN (ed.): Neuroimrsunomodzdation,
lv[o/emlar Aspects, Integrati1Je
Sy.rtel1ls,and Clinical Advance.r (= Annals of the New York Academy of Sciences
840) (New York 1998) 33-44.
MCE\'('EN, B. S. & T. SEE1\L\N; Protective and damaging effects of mediators of
stress. Elaborating and testing the concepts of allostasis and allostatic load, in:
N. E. ADLER (ed.): Socioeconomic Stat«: and Health in lndustria! Nations. The Social,
Psychological, and Biological Pathwqy.r (= Annals of the New York Academy of
Sciences 896) (New York 1999) 30-47.
MCGREGOR, B. A, M. H. ru'\JTONI, A BOYERS, S. M. ALFERI, B. B. BLOMBERG
& S. CARVER: Cognitive-behavioral
stress management increases benefit
finding and immune function among women with early-stage breast cancer, in:
Journal of Psycbosomaiic Research 56/1 (2004) 1-8.
McHAFFIE,]. G., T. R. STANFORD, B. E. STEIN, V. COIZET & P. REDGR.WE:
Subcortical loops through the basal ganglia, in: Trends in Neurosciences 28/8
(2005) 401-407.
MEEUSEN, R. & K. DE MEIRLEIR: Exercise and Brain Neurotransmission,
in:
Sports Medicine 20/3 (1995) 160-188.
MEEUSEN,R.,1. SMOLDERS, S. S\RRE, K. DE MEIRLEIR, H. KEIZER, M.
SERl'\JEELS,G. EBlNGER & Y. MJCHOTIE: Endurance training effects on
neurotransmitter
release on rat striatum: an in vivo microdialysis study, in:
Acta PI:!JI.riologicCl
ScandinatJica 159/4 (1997) 335-341.
11EEUSEN, R., M. C. PL\CENTINJ & K. DE 1iEIRLEIR: Brain rnicrodialysis in
exercise research, in: Sports Medicine 31/14 (2001) 965-983.
MEHH, M. A, A. M. OWEN, B.]. S,\HAKJAN, N. M\ \'.ADD,-\T,]. D. PrCK..\RD
& T. W. ROBBINS: Methylphenidate
enhances working memory by modulating
discrete frontal and parietal lobe regions in the human brain, in: The Journal of
Neuroscience 20/RC65 (2000) 1-6.
MELL\RS, P.: The impossible coincidence. A single-species model for the
origins of modern human behavior in Europe, in: El!O/utionary Antbropolog)1
14/1 (2005) 12-27.
MENKEN-BEKIUS, L. B.-\!. & M. \'.\N DIJK-GRoENEBOER: De beleving van de
stille tocht van Gorinchem. Pastoraal-theologische
overwegingen, in: Praktiscbe
Tbeolog/e. Nederlands tijd.rchrifr 1'001' pastorale uerenscbappen 28/3 (2001) 292-301.
METZ,j. B.: "Kirche nit das Volk" oder 'Kirche des Volkes"? Erne Anfrage an

504

BlBUOGRAFIE

die 3. Generalversammlung
der lateinamerikanischen
Bischofe in
Puebla/Mexiko,
in: K. R.-\HNER, C. MODEHN & M. GOPFERT (Hrsg.):
Volksreligion - Religion des Vo/kes (Stuttgart 1979) 76-82.
J\iEYERS, C. A.: Mood and cognitive disorders in cancer patients receiving
cytokine therapy, in: R. D,\NTZER, E. E. WOLUHN & R. YIlThITY,-\:(ytokines,
Stress, and Depression (= Advances in Experimental Medicine and Biology, vol.
461) (N ew Yark etc. 1999) 75-81.
IvllCHELSON, T.: Notes on the ceremonial runners of the Fox Indians, in:
Contributions to Fox Ethnolo/!) (= Smithsonian Institution Bureau of American
Ethnology, Bulletin 85) (Washington 1927).
MILLER, D. B. &J. P. O'CALLAGHAN: Depression, cytokines, and glial function,
in: Metabolism Clinical and Experimenta! 54 (Suppl. 1) (2005) 33-38.
MILLER, G. E., K. E. FREEDLAND, R. M. CARNEY, C. A. STETLER, W. A.
BA1"-l[(S:Pathways linking depression, adiposity, and inflammatory markers in
healthy young adults, in: Brain, Behavior, and Immunity 17/4 (2003) 276-285.
MITHEN, S.: The Prehistory of the Mind. The Cognitive Origins of Art, Religion and
Science (London 1996 [1990]).
MITHEN, S.: Singing Neanderthals. The Origins ofMusii; Language, Mind, and Bocfy
(London 2005).
MODEHN, C.: Gott in Choluteca, Sao Felix, Solentiname und anderswo.
Beispiele eines erneuerten Volkskatholizismus,
in: K. RAHNER, C. MODEHN &
M. GOPFERT (Hrsg.): Volksrefigion - Religion des Volkes (Stuttgart 1979) 17-25.
MONNICH, C. W.: Reidans der Heiligen. Vreemdelingen uit Ieriand. Het leuen van Columba

uan lona, bescbreuendoorAdamnan; en van Columbanus van Lscceuil, bescbreuen
doorjonas van Bobbio (Amsterdam 1962).
MOORE, A.: Walt Disney World: bounded ritual space and the playful pilgrimage center,
in: Anthropological QuarterlY 53/4 (1980) 207-218.
MORGAN, L. H.: League of the IIo-De-No-Seu-Nee or Iroquois. A new edition with
additional matter. Edited and annotated by Herbert M. Lloyd. Vol. I (= Burt
Franklin Research Source Works Series, 185) (= American Classics in History
and Social Science, 28) (New York 1966 [1901, 1851]).
MORG,\N, L. H.: League of the Ho-De-No-Sou-Nee or Iroquois. A new edition with
additional matter. Edited and annotated by Herbert M. Lloyd. Vol. II (= Burt
Franklin Research Source Works Series, 185) (= American Classics in History
and Social Science, 28) (N ew York 1966 [1901, 1851]).
MORGAN, S. S.: Borges's 'Immortal': metaritual, metaliterature,
metaperformance,
in: J.
J. MAcALOON (ed.): Rite, Drama, Festival, Spectacle. Rehearsals Toward a Theory if
Cultural Performance (philadelphia 1984) 79-100.
MORINIS, A.: Persistent peregrination:
from sun dance to catholic pilgrimage among
Canadian prairie Indians, in: A. MORIN IS (ed.): Sacred [oumeys. The .Antbropology
of Pilgrimage (= Contributions to the Study of Anthropology
7) (Westport

1992) 101-113.
MORINIS, A.: Introduction,
in: A. MORINIS (ed.): Sacred [oumeys. The Anthropolo/!)
Pilgrimage (= Contributions to the Study of Anthropology
7) (Westport

1-28.

505

if
1992)

HEILIGE KRACHT WORDT DOOR BEWEGING LOSGE11AAKT

MORRIS, M., H. STEINBERG, E. A. SYKES & P. SALMON: Effects of temporary
withdrawal from regular running, in: journal of Psychosomatic Research 34/5
(1990) 493-500.
MORITZ, K. P.: Reisen eines Deutschen in England, in: H. HOLMER & A. MEIER
(Hrsg.): Karl Philipp Moritz Werke. Band 2 (Frankfurt am Main 1997) 249-392.
MaRTH, I.: Zwischen "Aberglauben"
und "Ideologie". Aspekte von Alltagsreligiositat
am Beispiel Osterreich, in: M. N. EBERTZ & F. SCHULTHEIS (Hrsg.):

Volksfrommigkeit inEttropa. Beztri.ige'{fir So':(jologiepopularer Religiositat aus 14
Landern (Munchen 1986) 88-98.
MOTYER, S.: Paul and pilgrimage, in: C. R-\RTHOT~OMEW& F. HUGHES (eds.):
E>..ploratton.rin a Christian Theology of Pilgrimage (Aldershot etc. 2004) 50-69.
MOYNIHAN,].: Mechanisms

of stress-induced

modulation

of immunity,

in:

Brain, Behavior; and Immunity 17 (Suppl, 1) (2003) S11-S 16.
MOYNIHAN,].,]. KRUSZEWSK.\, K. l'v[ADDEN & T. C\LLAHAN: Sympathetic nervous
system regulation of immunity, in: journalofNeuroimmttnology
147/1-2 (2004)
87-90.
MULDER, A.,J. PIEPER & R. \'.-\N UDEN: Moderne pelgrims naar Santiago de
Compostela. Van my the naar handeling, in: J. PIEPER, P. POST & R. V AN
UDEN (red.): Pelgrimage in beJJJeging.
Iien chnstelijk ntueel in l7ieUlJJC
contexten (=
UTP-katern 22) (Baarn 1999) 39-56.
MURR,W, G.: Excursus on the ritual forms preserved in Greek tragedy, in: ], E.
fLWRISON: Themis (London 1977 [1911]) 341-363.
MURRAY, G.: English Literature and the Classics (Oxford 1912).
MURRAY, G.: Euripides and His Age (London 1946 [1913]).
MYERHOFF, B. G.: We don't wrap herring in a printed page: fusion, fictions and
continuity in secular ritual, in: S. F. MOORE & B. G. MYERHOFF (ed.): Secular
Ritual (Assen 1977) 199-225.
NABOKO\', P.: Indian Running. Natiie .American Histo,)1 and Tradition (Santa Fe 1987
[1981]).
NAKAHARA, H., H. ITOH, R. K,\WAGOE, Y. TAKlKAWr\ & O. HrKOSAKA: Dopamine
neurons can represent context-dependent
prediction error, in: Neuron 41/2
(2004) 269-280.
NESTLER, E. J., M. BARROT & D. W. SELF: MosB: A sustained molecular switch for
addiction, in: Proceedings of the Nationa! Academy of S cience.rof the United States of
.America 98/20 (2001) 11042-11046.
NEWBERG, A., E. D'AQUILl & V. R,\USE: W0' God Won't GoAw~.
Brain Science and
the Biology of Beh'ef (N ew York 2001).
NIELSEN, H. K.: Heilung und Verki.indigung. Das Verstandnis der Heilung und ihres
Verhaltnisses zur Verki.indigung bei jesus und in der altesten Kirche (= Acta
Theologica Danica Vol. XXII) (Leiden etc. 1987).
NIEt-L-\N, D. C. & B. K. PEDERSEN: Exercise and immune function. Recent
developments, in: Sports Medicine 27/2 (1999) 73-80.
NIE1\L-\N, D.
Current perspective on exercise immunology, in: Current Sports Medicine
Reports 2/5 (2003) 239-242.
NIEOULLON, A.: Dopamine and the regulation of cognition and attention, in: Progress ill

c.:

506

BIBLlOGRAFIE

Neurobiology 67/1 (2002) 53-83.
NIEOULLON, A. & A. COQUEREL: Dopamine: a key regulator to adapt action, emotion,
motivation and cognition, in: Current Opinion in Neerology 16 (Suppl. 2) (2003)
S3-S9.
NLERENBERG, A. A., D. DOUGHERTY & J. F. ROSENB,\UM: Dopaminergic
agents and
stimulants as antidepressant
augmentation
strategies, in: The Journal of Clinical
Psychiatry 59 (Suppl. 5) (1998) 60-63.
NIJK, A.].: Secularisatie: over het gebmik van een uoord (Amsterdam 1968).
NISSEN, P.]. A.: Bedevaart is lekenzaak. Frederik van Heilo en de jubileumbedevaart
van 1450, in: M. VAN UDEN & P. POST: Christelijke bedeuaarten. Op Jl)egnaar bei!
en hefing (Nijmegen 1988) 39-60.
NISSEN, P.: Percepties van sacraliteit. Over religieuze volkscultuur, in: T. DEKKER, H.
ROODENBURG & G. ROOIJAKKERS (red.): Volksmltuur. Een in/eiding in de
Nederlandse etnologie (Nijmegen 2000) 231-281.
NUTT,j. G.,]. A. OBESO & F. STOCCHI: Continuous dopamine-receptor
stimulation in
advanced Parkinson's disease, in: Trends in Neurosciences 23/10 (Suppl.) (2000)
S109-S115.
OBESO,]. A., M. c. RODRIGUEZ-OROZ, M. RODRIGUEZ J. L. L\NCIEGO,j.
ARTIEDA, N. GONZALO & C. W. OU\NOW: Pathophysiology
of the basal
ganglia in Parkinson's disease, in: Trends in Neurosaences 23/10 (Suppl.)(2000)
S8-S 19.
6 LAOGHMRE, D. : Irish spirituality, in: P. Nt O-IATHAlN & M. RICHTER: Ireland and
Europe. The Early Church (Stuttgart 1984) 73-82.
OU\NOW, C. W., A. H. V. SCHAPIRA & O. Rr\SCOL: Continuous dopamine-receptor
stimulation in early Parkinson's disease, in: Trends in Neurosciences 23/10
(Suppl.) (2000) S117-S126.
OLVECZKY, B. P.,A. S. ANDALMAN &M. S. FEE: Vocal Experimentation
in the
Juvenile Songbird Requires a Basal Ganglia Circuit, in: PLOS Biology 3/5
(2005) 902-909.
O'MAHONY, A.: Louis Massignon, the Seven Sleepers of Ephesus and the ChristianMuslim pilgrimage at Vieux-Marche, Brittany, in: C. BARTHOLOMEW & F.
HUGHES (eds.): Explorations in a Cbristian Theology of Pilgrimage (Aldershot etc.
2004) 126-148.
ONN, S.-P.,A. R. WEST & A. A. GRACE: Dopamine-mediated
regulation of striatal
neuronal and network interactions, in: Trends in Neurosciences 23/10 (Suppl.)
548-556.
Op-komste ende voortganck der Deuotie; binnen het Dorp van Keielaer; 111 het Hertoghdom Ge/dre.
Mits-gaders een kort uerbael van Gheapprobeerde Mirake/en: En uerdere lveldaden en
wonderheden geschiet en vergunt Door de voorsprake van de Alder hryligste N[aget en de
Moeder Godts Maria, Troosteresse der Bedmckte. Aen »erstbeyde soorten van Kranke,
behoeftighe, en bedmckte Menschen. Ghedruckt ter ordonantie van den seer Eerw:
Heer Superior van 't Oratorie tot Kevelaer. 1729. Men vint-se te koop tot
Kevelaer.
OPLER, M. E.: The Jicarilla Apache Ceremonial Relay Race, in: .American Anthropologist,
New Series, 1/1 (1944) 75-97.

507

HEILIGE KRACHT \vORDT

DOOR BEWEGING

LOSGEl\1AAKT

OPLER, M. E.: An Apache Life-Wqy. The Economic, Socia/, and Religious Institutions of/he
ChilicahlJa Indians (N ew Yark 1965 [1941]).
ORlGENES: Contra Celssm. Libri VIII. Edidir M. M\RCOVlCH (= Supplements to
Vigiliae Christianae UV) (Leiden etc. 2001).
ORlGENES: ORlGENE: Homilies sur Ezichiel. Tcxre Latin. Introduction,
traduction et
notes par M. BORRET (= Sources Chretiennes 352) (paris 1989).
ORJGENES : ORIGNENE: Commentaire sur Saint Jean. Deuxierne edition revue et corrige,
Texte critique, avant propos, traduction et notes par C. BLANC (= Sources
Chretiennes 120bis) (Paris 1996).
OTTA \,L\NT, E., E. C.-\SELGR-\NOI & c. FR..\NCESCHI: Cytokines and evolution: in
vitro effects of Ll> lo , IL-l~, TNF-a and TNF-~ on an ancestral type of stress
response, in: Biocbemical and Biophysical Research Communications 207/1
(1995) 288-292.
OTTO, R.: Das Heilige. Uher das lrrattonale in der Idee des Gottlicben und sein Verbaiini:
if/m Rationaten (Munchen 1991 [1917]).
OTTO, W. F.: Dionysos. Afylhos und Kulttts (Frankfurt am Main z.j. [1933]).
OUCHI, Y., T. K..\NNO, H. OK.·\D.-\, E. YOSHIKAWA, M. FUH.TSUBASHI, S. NOBEL-\WA,
T. TORJZLj<.A & K. T.\NAK.·\: Changes in dopamine availability in
the nigrostriatal and mesocortical dopaminergic systems by gait in Parkinson's
disease, in: Brain 124/4 (2001) 784-792.

Over de catecbesein onze hjd. Aposto/ische aansporing Catecbesi Tradendae uan Paus [obannesPaIJltts II (= Wereldkerkdocumenten
7) (Brussel 1980).
Ouer de el'angekratie in de modeme uereld. .Apostoliscbe aansporing EIJangelii
Nuntiandi uan Pass Paulus VI (= Wereldkerkdocumenten
3) (Brussel 1976).
OVIDIL:S: Metamolpbosen. Vertaald door M. d'Hane - Scheltema (Amsterdam 2000).
O\'VEN,N., T. POULTON, F. C. H.\Y, V. MOHAMED-AU &A. STEPTOE: Socioeconomic
status, C-reactive protein, immune factors, and response to acute mental
stress, in: Brain, Bebarior, and Jmmlmif)1 17/4 (2003) 286-295.
OXENDINE,]. B.: American Indian Sports Heritage (Champaign 1988).
PAC.\K, K., M. PALKOVlTS, G, Yxoto, R. K\'ETNANSKY, J.]. KOPIN & D. S.
GOLDSTEIN: Heterogeneous
neurochemical responses to different stressors :
a test of Seleye's doctrine of nonspecifity, in: American journal 0/ Pf?ysiolo!!J1
275/4 (1998) R1247-R1255.
PADGETT, D. r\. & R. GLASER: How stress influences the immune response, in: Trends
in ImTllunology 24/8 (2003) 444-448.
PAELECKE-HAl:lERM.ANN, Y.,]. POHL & B. LEPLOW: Attention and executive functions
in remitted major depression in patients, in: The journal o/Affective Disorders
89/1-3 (2005) 125-135.
PANI, L., A. PORCELL-\, G. L. GESS,-\: The role of stress in the pathophysiology
of the
dopaminergic system, in: Molecuiar Psychiatry 5/1 (2000) 14-21.
P.\NNET, R.: Le Catbolicisme Populaire. 30 ans apres "La Frana, pqJ.r de mission?" (1974).
P.\RENT, A., & L.-H. HAZR--\TI: Functional anatomy of the basal ganglia. 1. The corticobasal ganglia-thalamo-corticalloop,
in: Brain Research Re"ieJlJs20/1 (1995) 91127.
P.ARENT, A., F. S.·\TO, Y. WU, M. LJ'·YESQUE & M. PARENT: Organization

508

of the basal

RIRLIOGRAFIE

ganglia: the importance of axonal collateralization, in: Trends in Neurosciences
23/10 (Supp!.) (2000) S20-S27.
P,-\RI.\NTE, C. .M., B. D. PE,\RCE, T. L. PISELL, C. 1. S.\NCHEZ, C. Po, C. Su & A. H.
l\lILLER: The proinflarnmarorv
cvtokine, interleukin-I«,
reduces
glucocorticoid receptor translocation and function, in: Endocrinology 140/9
(1999) 4359-4366.
P,-\RKER,
Volksgodsdienst
en protest tegen de onderdrukking.
Her voorbeeld van
Chili, in: Conalillm 4 (1986) 28-34.
P,-\RSONS, E. CLE\'X'S.:Taos Tales (New York 1996 (19401).
P"-\RSONS,E. CLEWS: Ptleblo Indian Religion (Lincoln etc. 1996 [1939]).
P.-\RSONS, G.: Perspectires on Ciri! Religion (= Religion Today. Tradition, Modernity and
Change 3) (Aldershot etc. 2002).
P.-\TI1S0N, E. M.: Ideological support for the marginal middle class: faith healing and
glossolalia, in: 1. 1. Z.\RETSKY & M, P. LEONE (eds.): ReligioJlJMot'eml'l1is in
Contemporary America (princeton 1974) 418-455
PAUSANIAS: Description cf Greece. Four volumes. With an English translation by W. H. S.
Jones (= The Loeb Classical Library) (London).
PEDERSEN, B. K., N. 1\'EDE, F. R. HA SEN, V. fu'lDERSEN, T. BENDIX,
G. BENDIXEN, K. BENDTZEN, H. Gr\LBO, P. M. HAr\HR & K
KL\RLUND et. al.: lodulation of natural killer cell activity in
peripheral blood by exercise, in: Scandinal'ian.Totirnal of
Immunology 27/6 (1988) 673-678.
PEDERSEN, B. K & H. UU.Ul\!: NK cell response to physical activity: possible
mechanisms
of action, in: Medicine and Science in Sports & Exercise 26/2 (1994)

c.:

140-146.
PEl, Q., T. ZETTERSTROM & M. FILLENZ: Tail pinch-induced
changes in turnover and
release of dopamine and 5-hydroxyu-yptamine
in different brain regions of the
rat, in: Neuroscience 35/1 (1990) 133-138.
PESSIGUONE, M., V. CZERNECK1, B. PILLON, B. D BOIS, M. SCHOPB.\CH, Y. AGIO &
L. TREMBLAY: An effect of dopamine depletion on decision-making: the
temporal coupling of deliberation and execution, in: [ourna! ifCognitil c
Neuroscience 17/12 (2005) 1886-1896.
PETERS, F.: Pelgrim op pedalen. Brieuen en notities uan eenfietstoclr: naar Santiago de Compostela
(= Santiago de Compostela-bibliotheek,
deel 6) (Schoor! 1993).
PIER, M.: Psychomotor Retardation in Subtypes of Depression (Nijrnegen 2006).
PIERCE, E. F, N. W. EASTlvlr\N, H. L. TRIP~\THl, KG. OLSON & W. L: DEWEY: Betaendorphin response to endurance exercise: relationship to exercise
dependence, in: Perceptual and Motor Skills 77 /3 (1993) 767-770.
PIERCE. E. F.: Exercise dependence syndrome in runners, in: Sports Medicine 18/3 (1994)
149-155.
PIjBES,j.: Pelgrim met creditcard. Ontmoetingen
tijdens een voettocht naar het einde
van de wereld (= Santiago de Cornpostela-bibliotheek,
deel 7) (Schoorl2002).
PIND:\RUS: Zegezangen. Vena ald en toegelicht door Patrick Lateur (Amsterdam 1999).
PIWOKARSKJ, \V: Die patriotische Massenreligiositat,
in: M. EBERTZ & F. SCHULTHEIS
l

509

HEILIGE KRACHT WORDT DOOR BEWEGING

LOSGE.MAAKT

(Hrsg.): Volksfrommigkeit in Europa. Beitriige '(fir So{jologie popularer Religiositiit at(
14 Landem (Miinchen 1986) 153-162.
P1Wo\'L\RSKl, W.: Waarborg voor nationale identiteit: het Poolse katholicisme, in:
Conciliu»: 4 (1986) 22-27.
PLUM, R.: Spreken over God. Em tbeologi.rcbevergelijking tussen bet rymboo/begrip van Paul Ricoeio:
en Ernst Blocb (Kampen 2005).
POOL,]. c.: Frederie van Heilo en {jin scbriften (Amsterdam 1866).
POST, H.: Te ioet naar Rome. In bet spoor van Bertus Aqfjes (= Rorne-bibliotheek,
deel 1)
(Schoorl 1991 [1989]).
POST, P.: Onderweg. Tussentijdse notities met betrekking tot het bedevaartonderzoek,
in: M. V.\N UDEN & P. POST: Christelijke bedeuaarten. Op }JJegnaar bed en he/ing
(Nijmegen 1988) 1-37.
POST, P.: Volksreligieuze rituelen tussen cultus en cultuur, in: M. V.\N UDEN
PIEPER (red.): Bedevaart a/s volksreligieus rltuee/ (= UTP-Teksten
16) (Heerlen
1991) 47-76.

&J.

Po T, P.: Pelgrimsverslagen:
verkenning van een genre, in: Jaarboek uoor Utllrgieonderzoek
8 (1992) 285-331.
POST, P.: Religieuze volkscultuur en liturgie. Geillustreerd pleidooi voor een
benadering, in: J. LAMBERTS (red.): Volk.rreligie, litur;gieen emngeiisatie (Leuven
1998) 19-77.
POST, P.,]. PIEPER & M. VAN UDEN: The Modern Pilgrim. Multidisciplinary Exploration.r of
Christian Pilgrimage (= Liturgia Condenda 8) (Tilburg etc. 1998).
POST, P.: Het wonder van Dokkum. Verkenningen van populair religieus rituee! (Nijmegen
2000).
POST, P. : Getemde

intuitie: over programma

en profiel van de liturgiewetenschap,

in:

Tijdrcbrift 1)001' Utllr;gie 85 (2001), 290-304.
POST, P., A. NUGTEREN & H. ZONDA.G: Rituefen na rampen. Verkenning uan een
opkommd repertoire (Kampen 2002).
POST, P.: Ritual Studies. Einfuhrung und Ortsbestimmung
im Hinblick auf die
Liturgiewissenschaft,
in: Arcbil)fur U"turgiewzssenscbqft 45/1 (2003) 21-45.
POST, P.: Het Directorium over volksvroornheid
en liturgie, Drie evaluerende notities,
in: Tijdscbrift uoor The%gie 44 (2004) 386-407.
POST, P.: Over de historische referentie in de rooms-katholieke
'Hervorming-van-dehervormingsbeweging',
in: Jaarboek toor Litur;gieonderzoek 20 (2004) 73-88.
POST, P.: De 'Bomen voor het Leven'-dag en de rituele referentie van de
bed eva art/ pelgrimage, in: J aarboek voor Utllr;gieonder{oek 21 (2005) 195212.
POST, P.: Das aktuelle Panorama rituell-liturgischer
Inkulruration und
Partizipation in deo Niederlanden,
in: M. KLGCKENER & B.
KRANEMANN: Gottesdienst in Zeugenossenscbaft. Po.ritionsbestimmungen 40
Jahre narh del' Utur;giekonstitution des Zweiten Vatieaniscben Kon,(!is
(Fribourg 2006) 235 noot 26.
POST, P.: Heiligen in veelvoud: 'reclaiming ritual experience', in: C. CASPERS & P.
NISSEN: Heiligen en bsm wonderen. Uit de tllar;geuan ons adtaree! erjgoed (Budel etc.
2006 [in druk]).

510

BIBLlOGRAFIE

POWER, D.N.: Liturgy and Culture Revisited, in: Worship 69 (1995),225-243.
P~\..\G, H. V,\N, B. R. CHRISTIE, T.]. SE]NOWSKJ, F. H. GAGE: Running enhances
neurogenesis, learning, and long-term potentiation in mice, in: Proceedingsof the
National Academy of Sciences of the United Sates ofAmerica 96/23 (1999) 1342713431.
PRAAG, H. VAN, T. SHUBERT, C. ZHAO & F. H. GAGE: Exercise enhances
learning and hippocampal neurogenesis in aged mice, in: The journal of
Neuroscience 25/38 (2005) 8680-8685.
PRANDJ, C.; Der Einf1uss der katholischen Kirche auf die populare Religion in Iralien,
Das Beispiel der Erbauungsliterarur
des 19. jahrhunderts,
in: M. N. EBERTZ &
F. SCHULTHEIS (Hrsg.): Volksfro17Jmigkeit in Europa. Beitrage Z!'r So,?:!ologie
popularer Religion aus 14 Ldndem (Munchen 1986) 217-225.
PRESCOTT, H. F. M.: J erusaJem Journey. Pilgrimage to the Holy Land in the Fifteenth
Century (London 1954).
PRESCOTT, W. H.: History of the Conquest of Mexico, uJith a Preliminary View of the

Ancient Mexican Civilization, and the Life of the Conqueror, Hernando Corter, VoL I
(philadelphia 1860).
PRESCOTT, W. H.: History of the Conquest of Peru (London etc. 1916 [1908]).
PRETOT, P.: Sacrernents and healing. A typology of the relationship between two
dimensions of salvation, in: Studia Liturgica 36/1 (2006) 34-59.
PROBST, M. & R. J. BOSSCHER (red.): OntJlJikkelingen in de psycbomotonscbe tberapie
(Zeist 2001).
PROLO, P., F. CHJJ\.PPEllI, A. FIORUCCI, A. DOYlO, M. L. SARTORI & A. ANGELI:
Psychoneuroimmunology.
New avenues of research for the twenty-first
century, in: M. CUTOLO (ed.): Neuroendocrine Immune Basis of the Rheumatic
Diseases II. Proceedings of the Second International Conference (= Annals of the New
York Academy of Sciences 966) (N ew York 2002) 400-408.
PROPP, V.].: Morphology of the Folktale (Bloomington 1958 [1928]).
PRUDENTJUS: Hyrnne II. Hymnus in honorem passionis Laurentii Beatissimi martyris,
in: Le Livre des Couronnes (Penstepbanon Liber). Texte etabli et traduit par M.
Lavarenne (paris 2003) 32-49.
PRUESS,]. B.: Sanctification overland: The creation of a Thai Buddhist pilgrimage
center, in: A. MORINIS (ed.): Sacred [ourneys. The Anthropology ofPifgnmage (=
Contributions
to the Study of Anthropology
7) (Westport etc. 1992) 211-231.
PYYSlAINEN,1.: How Religion Works (Leiden etc. 2001).
QUINCEY, T. DE: The Confessions of an English Opium-Eater. With an introduction
by Sir
George Douglas (London etc. 1925 [1907]).
QUINTUS SEPTIMUS TERTULLlANUS: De Baptismo. Edidit et commentario
critico
instruxit BRUNO LUISEllJ (= Corpus Scriptorum Latinorum Paravianum)
(Mediolani 1960).
Rr\EDTS, P.: De christelijke middeleeuwen aJs mythe. Ontstaan en gebruik van een
constructie uit de negentiende eeuw, in: TijdschriJt uoor Theologie 30 (1990), 146158.
RAGLAN, L.: The hero of tradition, in: R. A. SEGAL: The Myth and Ritual Theory. An
Anthology (Oxford etc. 1998) 193-208)

511

HEILIGE KRACHT WORDT DOOR BEWEGING

LOSGElIlA.l\KT

R-\HNER, K.: Einleitende Oberlegungen
zum Verhaltnis von Theologie und
Volksreligion, in: K. R--\HNER, C. i\10DEHN & M. GOPI'ERT (Hrsg.):
Volksreligion - Religion des I-'olkes (Stuttgart 1979) 9-16.
R-\ISON, C. L & A. H. 0JJLLER: When not enough is too much: the role of insufficient
glucocorticoid signalling in the pathophysiology
of stress-related disorders, in:
The American [ourna! o/Psychiatry 160 (2003) 1554-1565.
~-\PP"\PORT, R. r\.: Pigsfor the .Ancestors (New Hayen 1967).
~-\PP.\PORT, R. A.: Ecology, Meaning, and REligion (Berkeley 1979).
R, \PPXPORT, R. A: Ritllal and Religion in the Making rf Humanity (Cambridge 2001
[1999]).
R-\SKER, A. J. : De Nederlands Herrormde Kerk rana] 1795. Cescbiedenis, theologisl'he

onh}Jikkelingen

ell

de ,'erbol/ding tot baar iflsterkerken in de negentiende en IUIlfltigste

eeuu: (Kampen 1981).
R-nzINGER,J.:
Der Geist del' L/nrgie. Eine Einfuhrung (Freiburg 2000).
RL\DER,1.: Conclusions, in: 1. RE.\DER & T. \'X'.-\LTF.R:Pilgrimage in Popular
ClIlture (Basingstoke 1993) 220-245.
REICHE, E. M., S. O. Nl'NES & H. K. 1fORJl\.(OTO: Stress, depression, the immune
system, and cancer, in: The Lancet Oncology 5/10 (2004) 617-625.
REIK, TH.: Probleme der Religiol1sp!)lcbologie.1. Tell Das Ritual (= Internationale
Psycboanalytische
Bibliothek nr. 5) (Leipzig 1919).
REITER, G.: Heiligenperehrul1g und !.(7al!fahrtsJJ fsenim Scbrifttllln ion Reformation und
Karboliscber Restauration (Wiirzburg 1970).
RIDKER, P. M., N. RIF:V, M. J. ST.\I\[PFER &
H. HFNNEKENS: Plasma concentration
of interleukin-6 and the risk of future myocardial infarction among apparenrly
healthy men, in: Cinwlatioll 101/15 (2000) 1767-1772.
RiDt--.:ER,P. M., N. RII'AI, M. PfEFFER, F. SM:KS, S. LEPAGE & E. BR.\UN\'(;',\LD:
Elevation of tumor necrosis factor-ex and increased risk of recurrent coronarv
events after myocardial infarction, in: Ciradation 101/18 (2000) 2149-2153.
RIDLEY, R. M.: The psychology of perserverarive and stereotyped behaviour, in: Progre.r.f
in Neuroblolog)I 44/2 (1994) 221-231.
RiETER, R.: Peigrilllerm, lopend stilstaan. SpiritllaliteillJan eenplilgrim (Eeserveen 1997).
RiHET, P.,
POSSt\I\L-\i,J.Mrc\LLEF-ROLL,
O. BUN & T. HASBROUCQ:
Dopamine and human information
processing: a reaction-time
analysis of the
effect of levodopa in healthy subjects, in: P{ycbopbarmacology 163/1 (2002) 6267.
ROBERTSON SMITH, \X;.: Lectures 011 the Religion of the Semites. Firs! Series: The Fundamenta!
Institutions (London 1907 [1889]).
ROEBROECK, E. J. M. G.: A problem for sociology: contemporary
developments in the
Roman-Catholic
church, in: P. H. VRIJHOF
\'V\_\RDENBl'RG (ed.): Official
and Popular Religion. Allab.ris cfa Themefor Religlow 5 INdies (The Hague 1979)
166-199.
ROGERS, M. A.,J. L. BR.-\DSH.\\X',j. G. PHILLIPS, E. CHlL', K. vxooxr», 1. PRESNEL &
C. T\.IILESHK.JN:Parkinsonian motor characteristics in unipolar major
depression, in: [oarnal otChnica! and ExJJe/illlefltaI1\~etlrop!)lcbology 22/2 (2000)
232-244.
l

c.

c.r.

&J.

512

BIBLIOGRAFIE

ROGERS, M. A., K. K.-\SAI, M. KOJI, R. FU'::UD.-\, A. I\X·ANAM],K. N,\K..-\GOI\IE, M.
FUKUDA & N. K.-\TO: Executive and prefrontal dysfunction in unipolar
depression: a review of neuropsychological
and imaging evidence, in:
Neuroscience Research 50/1 (2004) 1-11.
ROHE, F.: The Zen ojRtmning
ew York etc. 1978).
ROODENBURG, H.: Ideologie en volkscultuur: het internationale
debat, in: T. DEKKER,
H. ROODENBURG & G. ROOIjAKKERS (red.): Vo/kscul/wlr. Eeu inleiding in de
Nederlandse etl1%gie (Nijmegen 2000) 66-109.
ROOIJAKKERS, G.: Vieren en markeren. Feest en ritucel, in: T. DEKKER, H.
ROODENBURG & G. ROOIJ.-\KKERS (red.): Volk.rm/tlilir. Een in/eiding in de
Nederlandse elnologie (Nijmegen 2000) 173-230.
ROSENKRANZ, M. A., D. C. JACKSON, K. M. DALTON, I. DOLSI(I, C. D. RYFF, B. H.
SINGER, D. MULLER, N. H. K.-\LIN & R. j. D.·\ \1DSON: Affective style and in
vivo immune response: neurobehavioral
mechanisms, in: Proceedings oftbe
Nationa! Academy ofSciences oj the United States oj .America 100/ 9 (2003) 1114811152.
Ros UM, R. V,\N: Volkskatholicisme
of katholicisme van het volk: Een LatijnsAmerikaans dilemma, in: A. BLIJLEVENS, A. BRANTS & E. HE AU (red.):
Vo!k.rre!igio.riteit: uitnodiging en tlitdaging (Averbode 1982) 23-40.
RouSSE.-\U,j.-j.: Beeentenissen. Vertaald en bezorgd door Leo van Maris (= 'PriveDomein' 211) (Amsterdam etc. 1996).
RUDOLPH, E.: Psychologie und Pathologie der Volksfrornrnigkeir,
in: J.
BAUMGARTNER (Hrsg.): Wiederentdeckttng der Volksre!igiositat (Regensburg
1979) 125-152.
RUGGIERl, G.: Her volksgeloof tussen kerkelijk beleid en religieuze behoefte, in:
Concilium 4 (1986) 82-88.
RUSSELL, R. J., N. MURPHY, T. C. MEYERlNG & M. A. ARIB (eds.): Neuroscience and the
Person. Scientific Perspectives on Divine Action (Vatican City State etc. 1999).
SABOL, K. E.,J. B. RICHARDS &
R. FREED: In vivo dialysis measurements
of
dopamine and DO PAC in rats trained to turn on a circular treadmill, in:
Pbarmacotogy, BiochemisfIJl and Bebaiior 36/1 (1990) 21-28.
SA]TI, E.: Bebaiior, mood and imtmmity (Utrecht 2004).
SAK..A,E. & A. M. GRA YBIEL: Pathophysiology
of Tourette's syndrome: striatal
pathways revisited, in: Brain and Development 25 (Suppl. 1) (2003) S 15-S 19.
SALLNOW, M.
Pilgrims in the Andes. Regiona/ Cults in CIISCO(= Smithsonian Series in
Ethnographic
Inquiry) (Washingron 1987).
SALMON, P.: Effects of physical exercise on anxiety, depression, and sensitivity to stress.
A unifying theory, in: Clinica/ P!Jchologica/ RevielJJ21/1 (2001) 33-61.
SANDERS, V. M. & R. H. STRAUB: Norepinephrine,
the ~-adrenergic receptor, and
immunity, in: Brain, Bebamor and Immunity 16/2 (2002) 290-332.
S,-\l'JDT, H. V,\N DE & D. FLUSSER: The Didache. It.rJewish Sources and its Pla ce in EarlY
[udais»: and Christianity (= Compendia Rerum Iudicarum ad Novum
Testamentum,
section Ill: jewish Traditions in Early Christian Literature, vol.
5) (Assen etc. 2002).
S.WOLSKY, R. M., H. UNO, C. S. REBERT &
E. FI CH: Hippocampal damage

c.
J

J.:

c.

513

HEILIGE KRACHT WORDT DOOR BEWEGING

LOSGEMAAKT

with prolonged glucocorticoid
exposure in primates, in: The Journal
10/9 (1990) 2897-2902.
SAPOLSKY, R. M., L. M. ROMERO & A. U. MUNCK: How do glucocorticoids
influence
stress responses? Integrating permissive, suppressive, stimulatory, and
preparative actions, in: Endocrine Reviews 2/1 (2000) 5-89.
SCANNONE,j.C: Volksreligion, Volksweisheit
und Volkstheologie in Lateinamerika, in:
K RAHNER, C MODEHN & 1L GOPFERT (Hrsg.): Volksreligion - Religion des
Volkes (Stuttgart 1979) 26-39.
SCHAPER,-\, 1.: The Khoisan People of S ourb Afiica. Bushmen and Hottentots (London 1965
[1930]).
SCHEER, A.: Liturgie en volksvroornheid.
Analyse en evaluatie van een curiaal
document, in: Tijdschrift I)OOr Liturgie 88 (2004) 162-172.
SCHEGGI, S., B. LEGGlO, F. 1L-\SI, S. GRAPPI, C GAMBARANA, G. NANNI, R. R-\UGGI &
M. G. DE MONTIS: Selective modifications in the nucleus accumbens of
dopamine synaptic transmission in rats exposed to chronic stress, in: Journal of
Neurochemistry 83/4 (2002) 895-903.
SCHENKER, A.: Elemente voLksriimlicher Religion im Alten Testament, in: J
BAUMGARTNER (Hrsg.): U7iederentdecktlng der I 701ksreligiositcit(Regensburg 1979)
11-23.
SCHILLEBEECK..o,{,
E.: Naar een herontdekking
van de christelijke sacrarnenten.
Ritualisering van religieuze momenten in het alledaagse leven, in: TiJdschrift voor
Theologie 40 (2000) 164-187.
SCHlPPERGES, H.: Antike und Mittelalter, in: SCHIPPERGES, H., E. SEIDLER & P. U.
UNSCHULD (Hrsg.): Kranebeit, Heileunsr; Heilung (= VerOffentlichungen
des
'Instituts fur Historische Antropologie
E. v: Band 1) (Freiburg etc. 1978)
229-269.
SCHIPPERGES, H.: Die Kranken im Mitte/alter (Miinchen 1993 [1990]).
SCHLESINGER, M. & Y. YODFAT: Psychoneuroimmunology,
stress and disease, in: H.
FRIEDMAN, T \YJ. KLEIN & A. L. FRIEDMAN: Psychonellroimmunology, Stress and
Injection (Boca Raton etc. 1996) 127-136.
SCHMITZ, Y, M. BENOIT-MARAND, F. GONON & D. SULZER: Presynaptic regulation of
dopaminergic neurotransmission,
in: [otanoi of Neoocbemistry 87/2 (2003) 273289.
SCHREITER, R. J: Constmcting Local Theologies (London 1985).
SCHROEDINGER E.: Nature and the Greeks (Cambridge 1954).
SCHOEPP, G.: Kirchliche Religiositat irn Spannungsfeld
zwischen menslicher Erwartung
und evangelischer Sendung, in:]. BAUMGARTNER (Hrsg.): U7iederentdet'kllng der
Vo/ksreligiositiit (Regensburg 1979) 165-181.
SCHUH, B.: Von vi/en lind mancberlay seltzamen I.Pttnderzatchm': die AnalYse uon Mirakelbuchern
und U7al!fahrlsquellen (= Halbgraue Reihe zur Historischen Fachinforrnatik,
Serie A: Historische Quellenkunde
, Band 4) (St. Katharinen 1989).
SCHULTE ST,v\DE ,R.: 350 [abre Kewlaer-U7allfahrt, 1642-1992 (Kevelaer 1992).
SCHULTZ, W.: Getting formal with dopamine and reward, in: Neuron 36 (2002) 241-263.
SCHWENDT, M., R. DUNCKO, A. i\1i\K-\TSORI, F. MONCEK, B. B. ]OHI\NSSON & D.
associated

of Neuroscience

514

BIBLIOGRAFIE

jEZO\,A: Involvement
of glutamate neurotransmission
in the development of
excessive wheel running in Lewis rats, in: Neurochemical Research 28/3-4 (2003)
653-657.
SEARS, E. S.: FVlnning Through the Ages Oefferson etc. 2001).
SEG,\L, R. (ed.): The Myth and Ritual Theory. An Anthology (Oxford etc. 1998).
SEIDLE.R, E.: Abendlandische
Neuzeit, in: SCHIPPERGE ,H., E. SEIDLER & P. U.
UNSCHULD (Hrsg.): Krankheit, HeilkulISt, Heilung (= VerOffentlichungen
des 'Instituts fur
Historische Antropologie
E. v.' Band I) (Freiburg etc. 1978a) 303-341.
SEIDLER, E.: Primarerfahrungen
von Not und Hilfe, in: SCHIPPERGES, H., E. SEIDLER
& P. U. UNSCHULD (Hrsg.): Kranebeit, Heileunst, Heiblng (=
Veroffentlichungen
des 'Instituts fiir Historische Antropologie
E. V.' Band I)
(Freiburg etc. 1978) 399-418.
SEYBOLD, K.: Das Gebel des Kranken in .Alten Testament. Untersuchungen {fIr Bestimmung. und
Zuordmlng der Krankbeits- und Heilungspsalmen (= Beitrage zur Wissenschaft vom
Alten und Neuen Testament. Heft 99 = Folge 5: Heft 19) (Stuttgart etc. 1973).
SEYBOLD, K. & U. B. MOLLER: Krankheit lind Heilung, (Stuttgart etc. 1978).
SHEA,]. J.: Neanderthals,
competition, and the origin of modern human behavior in the
Levant, in: Evolutionary Anthropology 12/4 (2003) 173-187.
SHERW1N, C. M.: Voluntary wheel running: a review and novel interpretation,
in: Animal
Behaviollr56/1 (1998) 11-27.
SHI, Y, S. DE\, ADAS, K. M. GREENELTCH, D. YIN, R. ALLAN MUFSON & j. ZHOU:
Stressed to death: implication of lymphocyte apoptosis for
psychoneuroimmunology,
in: Brain, Behavior, and ImTl'Ilmity 17 (Supp!. 1) (2003)
S18-S26.
SILVERMAN, M. N., A. H. MiLLER, C. A. BIRON & B. D. PEARCE: Characterization
of an
inrerleukin-o and adrenocorticotropin-dependent,
immune-to-adrenal
pathway
during viral infection, in: Endom'nology 145/8 (2004) 3580-3589.
SIMlYIONS,L. W. (ed.): Sun Chief Tbe Autobiograpfy 0/ a Hopi Indian (New Haven etc. 1947
[1942]).
SlNCLtUR, K. P.: 'Mission to Waitangi: a Maori pilgrimage, in: A. MORINIS (ed.): Sacred
[oumeys. The Anthropology o/Pilgrimage (= Contributions to the Study of
Anthropology
7) (Westport etc. 1992) 234-256.
SLEDDENS, W.: Op sabbatsreis afstand. Voettocht naar Santiago de Composteia (Nijmegen
1996).
SLOTERDljK, P.: Kansen in degevarenzone. Kanttekeningen bij de variatie in spiritualiteit na de
secularisatie (= Thomas More lezing 2001) (Kampen 2001).
SWIS, D.]. VAN DER, P.]. TOMSON, D.J. VAN UDEN,&W. A. C. WHITLAU: Elke

morgenn/etllll. Inleiding tot de[oodse gedachtenwereld aan de hand van een van de centrale
joodse gebeden, bet Achttiengebed (= Handboek voor de studie van de rabbijnse
literatuur deelI) (1978).
SLURINK, P.: Wfy some apes became humans. Competition, Consciousness & Culture (Nijmegen
2002).
SMlTH, A. D., S. L. CASTRO & M. J. ZIGMOND: Stress-induced Parkinson's disease: a
working hypothesis, in: Pfysiology and Behavior 77 / 4-5 (2002) 527-531.
SMITH, E.: From Symposium to Eucharist. The Banquet /n the EarlY Christian World

515

HElLIGE

KRACHT \XIORDT DOOR BEWEGING

LOSGEMAAKT

(Minneapolis 2003).
Sr,UTH, M. S.: The Pilgrimage Pattern in Exodus (= Journal for the Study of the Old
Testament Supplement Series 239) (Sheffield 1997).
St'llITH, Y, M. D. BEVAN, E. SHINK & J. P. BOL !: Microcircuitry of the direct and the
indirect pathways of the basal ganglia, in: Neuroscience 86/2 (1998) 353-387.
SNOEK, G. J. C; De eucbanstie- en relieknrering in de Middelee/llven. De middeieeuJlJseeutbaristiedeuotie en reliekl!ereringin onderlinge samer/hang (Amsterdam 1989).
SOLLBACH, G. E.: 111 Gotte.r Namenfahren Jvir. Die Pilgeifahrt des Felix Fabers ins Heilige Land
und zum St. Katbanna-Grab auf de", Sinai A. D. 1483 (Kettwig 1990).
SOLNIT, R.: IVander/ust. A History oj Walking (London 2001 [2000]).
SOl G, c., Z. MER_V_l& H. AN1S1\L\N: Variations of nucleus accumbens dopamine and
serotonin following systemic interleukin-1, interleukin-2 or interleukin-6
treatment, in: Neurosaence 88/3 (1999) 823-836.
SONG, C. & B. E. LEON_~RD: Fundamentals ojPsycbonetiroimlJJllnology (Chichester etc.
2000).
SPECIALE, S. G.,]. D. MILLER, B. A. MCMILLEN & D. C. GERNl-\N: Activation of
specific central dopamine pathways: locomotion and footshock, in: Brain
Research Bulletin 16/1 (1986) 33-38.
SPIER, L.: Hauasupai Etbnograpry (= Anthropological
Papers of the American Museum of
Natural History Vol. XXlX, Part III) (New York 1928).
STAAL, C. & M. WING ENS: Bedeuaarten in Nederland (Utrecht 1997).
STA/I.L, F.: Exploring lJ!}Jticism.A Methodological Essay (Berkeley 1975).
ST.-L-\L,F.: Rules Withollt i'.Ieaning. Ritual, Mantras and the Human Sciences (New York
1989).
ST.UL, F.: Over::;!n en on::;!nillfilosojie, relzgieen uetenschap (Amsterdam 1986).
ST.UL, F.: DJie bergen en zet·ert ntseren (Amsterdam 2004).
STEPTOE, A., G. WILLEMSE ,N OWEN, L. FLOWER & V. MOI-L-\J\1ED-ALl: Acute
mental stress elicits delayed increases in circulating inflammatory cytokine
levels, in: Clinical Science 101/2 (2001) 185-192.
STEPTOE, A., N. O\'(IEN, S. KlJNZ-EBRECHT & V. MOHAMED-ALI: Inflammatory
cytokines, socioeconomic
status, and acute stress responsivity, in: Brain,
Bebamor, and ImlJltmity 16/6 (2002a) 774-784.
STEPTOE, A., P.]. FELm1AN, S. KUNZ, N. OWEN, G. WILLEMSEN & M. Mr\RNIOT:
Stress responsivirv and socioeconomic
status. A mechanism for increased
cardiovascular disease risk?, in: European Heart] ourna123/22 (2002b) 17571763.
STEVENS,].: The Marathon Monks of Mosn: Hid (Boston 1988).
STEVENSON, M. c.: Zuni games, in: American Anthropologist; New Series 5/3
(1903) 468-497.
STE\'ENSON, R. L.: Travels Ivith a Donkry ill the Cenennes (London 1925).
STE\'ENSON, R. L.: Walking tours, in: G. GOODCHILD: The Lore oj the Wanderer. An
Open-Air Anthology (London 1915) 5-14.
STEWART-SYKES, A.: Hippolyrus. On The Apostolic Tradition (Crestwood 2001).
STOCK, A.: Poetische Dogmatik. Chnstologie. 3. Leib and Leben (paderborn 1995-1998).
STRAT-\KlS, C. & G. P. CHROUSOS: Neuroendocrinology
and pathophysiology
of the

516

BlBLIOCRAF1E

stress system, in: CHROL'SOS, P.(ed.): Stress. Basic Mechanisms and clinical
i'J'lplications (= Annals of the New York Academy of Sciences vol. 771) (New
York 1995) 1-17.
STR.\TTON, R., J\I. BL\CK.BLfu'\J, D. A:-.JORESS& /\, ZEINER: Exercise stress-induced
heart rate and blood pressure changes among male Tarahumara Indians and
American world class athletes, in: Psychophysiology 18/2 (1981) 165.
STRlCKER, B. H.: De oorsprongran bet Romeinse circus (= Mededelingen der Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks,
deel 33, no. 6) (Amsterdam etc. 1970).
STRL'YS,TH.: Ziekte en gene'{jng in ber Ollde Testament (Kampen 1968),
SUESS, P.: De creatieve en normatieve rol van de volksreligiositeit
in de kerk, in:
Conet/ium 4 (1986) 104-112.
SU[\[PTION,j.: Pilgrimage. An Image of Mediaeua! Religion (London 1975).
SUTOO, D., K. t\KlY,\!I[A: Regulation of brain function by exercise, in:
Neurobiology of Disease 13/1 (2003) 1-14.
SWAr\B, D.: Hersenen, bewustzijn en geloof: neurobiologische
aspecten, in: P. OOMEN,
J. W. M. OSSE & V, G. H. J. KIRKELS (red.): Hersenen, bellJtlst,?}jn,'{jehlop onszelf
(Nijmegen 2001) 79-95.
SWINKELS, T. & P. Po T: Beginnings in Ritual Studies according to Ronald Grimes, in:
Jaarboek I)oorlittttgie-onderzoek 19 (2003) 215-236.
S\X'INKELS,T.: Het putje van Heiloo. Podium voor mensen en hun riruelen, in: P. POST
& K. SCHUUR~MNS (red.): Op bedeuaart in Nederland. Betekenis en toeeoms: ran de
regionale bedeuaart (Kampen 2006) 59-80.
SYKOVA, E.: Extrasynaptic volum transmission and diffusion parameters of the
extracellular space, in: Neurosaence 129/4 (2004) 861-876.
TAKAJ-lATA,R. & B. MOGHAOO.\M: Target-specific glutamatergic regulation of
dopamine neurons in the ventral tegmental area, in: Journal ofNettrochemistry
75/4 (2000) 1775-1778.
T-\MB1:\H, S.: Culture, Tbought, and Social Action (Cambridge 1985).
TATTERSALL, 1.: The Fossil Trail. HOJJlWe Kno» I.r:7hatWe Think We Kno» about Human
Elloltition (New York etc. 1996 [1995)).
T.-\TTF.RS.\LL,1.: The Last Neanderthal. The Rise, Success, and Nysteriolls Extinction of
Ollr Closest Relatil'es (Revised Edition) (New York 1999).
TATTERSALL, L: The Monkey in the Mirror. Essays on the Science of What Us Makes
Human (Oxford 2002).
TEKlN, s. & L. CUMJ\.[]NGS:Frontal-subcortical
neuronal circuits and clinical
neuropsychiatry:
an update, in: Journal of Psychosomatic Research 53/2 (2002) 647654.
TERTULU,\NUS: TERTU LLIEN: Centre Maraon. Tome III. Introduction,
texte critique,
traduction, notes et index des livres I-III par R. BR..-\u (= Sources
Chreriennes 399) (paris 1994).
TERTULLIANUS: TERTULLlEN: Contre Martian. Tome IV. Texte critique par C.
MORESCHINJ. Introduction,
traduction et commentaire par R. BR.-\UN (= Sources
Chretiennes 456) (pari 2001).
TI-f1CH NI-L-\TH.ANH: De geur van versgemaaid gras. Een gids voor loopmeditatie

J.

517

HEILlGE

KRACHT WORDT DOOR BEWEGING

LOSGEMAAKT

(Nijmegen 1990).
THICH NHAT HANH: Wandelen In vreugde. Eenglds uoor loopmeditatie (Deventer 2001).
THOMAS VAN AQUINO: TbeologiscbeSumma van den H. Thomas van Aquino, deel XX: Over
de MenschliJording,P. III, Q. 1-26 (Antwerpen 1933).
THOMPSON,]. K. & P. BL-\NTON: Energy conservation and exercise dependence: a
sympathetic arousal hypothesis, in: Medicine and Science in Sports and Exercise
19/2 (1987) 91-99.
THORNDIKE, E. L.: Animal intelligence; an experimental study of the associative
processes in animals, in: H. WOZNIAK (red.): Experimental and Comparative Roots
of Early Behaviourism. Studies ofAnimal and Infant Behaviour (London 1993)
(Reprint van het oorspronkelijke
artikel in Psychological Review, Monograph
Supplements 2/4 [1898]1-109).
TIDBALL, D.: The pilgrim and the tourist: Zygmunt Baumann and postmodcrn
identity,
in: C. BARTHOLOlv1EW F. HUGHES (eds.): Explorations in a Christian Theology of
Pilgrimage (Aldershot etc. 2004) 184-200.
TITIEV, M.: The Hopi Indians olOId Oraibi. Change and Continuity (Ann Arbor 1972).
TONGEREN, P. VAN: Over het verstrijken van de tijd. Een kleine ethiek uan de tijdservaring (=
Annalen van het Thijmgenootschap
90/4) (Nijmegen 2002).
TOWLER, R.: Homo Religiosus. Sociological Problems in the Study of Religion (London 1974).
TREMBLAY, L. K., C. A. NARANJO, S.]. GRAHAM, N. HERRMANN, H. S. MA.YBERG, S.
HEVENOR & U. E. BUSTO: Functional neuroanatomical
substrates of altered
reward processing in major depressive disorder revealed by a dopaminergic
probe, in: .Arcbiies of General Psychiatry 62/11 (2005) 1228-1236.
TREVELYAN, G. M.: Clio, A Muse and Other Essoys (London etc. 1949 [1913]).
TROjE, N. F. & c. WESTHOFF: The inversion effect in biological motion perception:
evidence for a 'life detector'?, in: Current Biology 16 (2006) 821-824.
TSIGOS, C. & G. P. CHROUSOS: Hypothalamic-pituitary-adrenal
axis, neuroendocrine
factors and stress, in: Journal of Psychosomatic Research 53/4 (2002) 865-871.
TURNBULL, A. V. & c. L. RrVIER: Regulation of the hypothalamic-pituitary-adrenal
axis
by cytokines: actions and mechanisms of action, in: Pf!Jsiological Reviews 79/1
(1999) 1-71.
TuRNER, V. W.: Scbism and Continuity in an African Society. A Study ofNdembu Village Life
(Manchester 1957).
TURNER, V. W.: The Forest of Symbols. Aspects ofNdembu Ritual (New York 1967).
TURNER, V. & E. TURNER: Image and Pilgrimage in Christian Culture. Anthropological
Perspectives (Oxford 1978).
TURNER, V. W.: Tbe Ritual Process.Structure and Anti-Structure (1982a [1969]).
TuRNER, V. W.: Dramas, Fields, and Metaphors. Symbolic Action in Human Society (London
1975 [1974]).
TURNER, V. W.: Process, Performance and Pilgnmage. A Sturfy in Comparative Symbology (New
Delhi 1979).
Tufu'\lER, V. \'\1.: From Ritual to Theatre. The Human Seriousness of PIC!)'(New York 1982).
TURNER, V. W.: Liminality and the per formative genres, in:].]. MACALOON (ed.): Rite,

Drama, Festival, Spectacle. Rehearsals Toward a Theory
(philadelphia

1984) 19-41.

518

of Cultural

Performance

BTBLIOGRAFIE

TWELFTREE, G. H.: jesus the Exorcist. A Contribution to the Study if the Historical [esus
(= Wissenschaftliche
Untersuchungen
zum
euen Testament. Reihe 2, 54)
(Tubingen 1993).
UNDERHILL, R. M.: SocialOrganiZf1tion if the Papago Indians (New York 1969 [1939]).
UNDERHILL, R. M.: Papago Indian Religion (New York 1969 [1946]).
UNDERHILL, R. M.: Singingfor Power (Berkeley etc. 1976 [1938]).
UNSCHULD, P. U; Die konzeptuelle Uberformung
der individuellen und kollektiven
Erfahrung von Kranksein, in: SCHTPPERGES, H.., E. SEIDLER & P.
UNSCHULD (Hrsg.): Krankheit, Heilkunst, Heiltmg (= Veroffentlichungen
des
'Instituts fur Historische Antropologie
E. V.' Band 1) (Freiburg etc. 1978)
491-516.
USENER, H. K.: ReligionsgeschichtlicheUntersuchtmgen (Bonn 1889-1899).
VALLE, E.: Psychologie und Volksreligiositar. Elernente fur eine pastorale Reflexion in
Brasilien, in: K. RAHNER, C. MODEHN & M. GOPFERT (Hrsg.): VolksreEgionReligion des Volkes (Stuttgart 1979) 54-75.
VAIDYA, C}, G. AUSTIN, G. KrRKORIAN, H. W. RIDLEHUBER,J. E. DESMOND, G.
H.. GLOVER & J. D. E. GABRIEL!: Selective effects of methylphenidate in
attention deficit hyperactivity disorder: a functional magnetic resonance study,
in: Proceedings if the NationalAcademy if Sciences o/the United States if .Amenca
95/24 (1998) 14494-14499.
VEASEY, S. c., C. A. FORNAL, C. W. METZLER & B. L. JACOBS: Single-unit responses
of serotonergic dorsal raphe neurons to specific motor challenges in freely
moving rats, in: Neuroscience 79/1 (1997) 161-169.
VEIEL, H. 0.: A preliminary profile of neuropsychological
deficits associated with
major depression, in: journal ~/ Clinical and Experimental NettroprycholoZJ 19/4
(1999) 587-603.
VELLENGA, S.: Heling en heiligen. De ontwikkeling van de belangstelling voor sacrale
plaatsen van genezing in katholiek Nederland sinds het midden van de
negentiende eeuw, in: jaad?Ock roar Liturgieonderzoek 20 (2004) 209-234.
VENTON, B. J., H. ZH1\NG, P. A. G,\RRlS, P. E. M. PHILLIPS, D. SULZER & M.
WIGHTMAN: Real-time decoding of dopamine concentration
changes in the caudateputamen during tonic firing, in: journal if Neurochemistry 87/5 (2003) 12841295.
VERGILIUS: Aeneis. Vertaald door M. A. Schwartz (Amsterdam 1989).
VERGOTE, A.: Volkskatholicisme,
in: Collationes 9 (1979) 417 -432.
VERSNEL, H. S. : Transition and Reversal in Myth and Ritual (= Studies in Greek and
Roman Religion vo!' 6- II) (Leiden 1994 [1993]).
VITKOVIC, L., J. BOCKAERT & c. JACQUE: "Inflammatory"
cytokines: neuromodulators
in normal brain?, in: [osrnal of Neurochemistry 74/2 (2000) 457-471.
VOOBUS, A.: Liturgical Traditions in the Didache (= Papers of the Estonian Theological
Society in Exile, 16) (Stockholm 1968).
VOGEL, c.: Medieval Liturg;y.An Introduction to the Sources. Revised and translated by W.
G. STOREY & N. KROGH RASMUSSEN (Washington 1986).
VORLANDER, H.: Aspecten van volksvroomheid
in het Oude Testament, in: Concilium
4 (1986) 57-63

u.

519

HEILIGE

KRACHT WORDT DOOR BEWEGING

LOSGEMAAKT

VOSKUIL,j. J.: Het bureau. Zeven delen (Amsterdam 1995-2000).
VRIJHOF, P. H. &J. F. BOURITIUS: Zwischen Vergangenheit und Zukunft:
Volksfrommigkeit in den Niederlanden, in: M. . EBERTZ & F. SCHULTHEIS
(Hrsg.): Volksfriimmigkeit in Europa. Beitrage iFr 5 ociologiepopularer Religiositat am
14 Ldndem (Miinchen 1986) 118-129.
VUIJSJE, H.: Pelgnm zonder God. Een uoettocht ran Santiago de Compostela naar
Amsterdam (Amsterdam 1999 [1990]).
VUIJSJE, H.: Pelgrimage als anti-depressivum,
in: P. Post & L. van Tongeren: Deootioneel
ritueel. Heiligen en tuonderen, bedeuarten enpelgnftlages in verieden en beden (Kampen
2001) 135- 142.
W AM, F. DE: Cbimpanseepolitiek. Mach: en seks onder mensapen (Amsterdam 1999 [1982]).
W ML, F. DE: De aap en de susbimeester. Orer ctlltutlr bi; dieren (Amsterdam etc. 2001).
WAAL, F. DE: De aap in ons. IVaarom we ?ljn uae we:&n (Amsterdam etc. 2005).
WAGElIL-\KER, H. & L. GOLDSTEIN: The runner's high, in: Tbe [ourna! of Sports Medicine
and Physical Fitness 20/2 (1980) 227-229.
WALKER, A. & R. E. LEAKY: Tbe Nariokotome Homo Erecttls Skeleton (Berlin 1993).
\V\LKER, G. S. M.: Introduction,
in: Sancti Colsmban! Opera.(= Scriptores Latini
Hiberniae II) (Dublin 1957) ix-Ixxxii.
WALKER, P.: Pilgrimage in the early church, in: C. BARTHOLOll1EW F. HUGHES (eds.):
Explorations ill a Christian Theology ofPilgnmage (Aldershot etc. 2004) 73-91.
WALL-\CE, A. D.: Walking, Literature, and Eng/isb CNlture. Tbe Origin and Uses of Peripatetic
in tbe Nineteenth Century (Oxford etc. 1993).
W ALDlIL-\N, At/as of the North .American Indian (New York 1985).
WALTER, T.: War Grave Pilgrimage, in: T. READER & T. WALTER: Pilgrimage in Popular
Culture (Basingstoke 1993) 63-91.
WANG, W. J., R. H. CROMPTON, Y. Ll & M. M. GUNTHER: Energy transformation
during erect and 'bent-hip, bent-knee' walking by humans with implications
for the evolution of bipedalism, in: [oumal of Htonan Euohaion 44/5 (2003) 563579.
WARNER, M.: De enige onder de urouwen. De maagd Maria: mytbe en (tIlttls (Amsterdam 1990).
WAR\VlCK, D.: De centralisatie van kerkelijk gezag: een organisatorische
duiding, in:
Conci/itlm 10/1 1974, 110-119.
W,-\TAl'.Jr\BE,H.: Running, creeping and climbing: a new ecological and evolutionary
perspective on human locomotion, in: Mankind 8/1 (1971) 1-13.
WEELDEN, D. V:\N: Looptzjd (Amsterdam etc. 2003).
WEGMr\N, H. A. J.: Riten en mvthen. Lirurgie in de geschiedenis van het christendom
(Kampen 1991).
WEIGENT, D. A. &J. E. BL\LOCK: Neuroendocrine
peptide hormones and receptors in
the immune response and infectious diseases, in: H. FRIEDJ\L\J."'.J,
T. \V KLEI
& L. FRIEDMAN: Psychoneuroimmun%!!y, Stress and Infection (Boca Raton etc.
1996) 47-78.
WEILER, 1.: Der Ag071 im Mytho.r. Zur Einstelltmg der Griecben Ztl11llVettkampf(= Impulse
der Forschung 16) (Darmstadt 1974).
WEILER,1.: Der Sport bei den Vii/kern der a/ten Welt (Darmstadt 1981).
WELLS, L.: Tbe Greek language 0/ bealingfrom Homer to New Testament times (= Beihefte zur

c.:

520

BlBLIOGRAFTE

Zeitschrift fur die neutestarnentliche
Wissenschaft und die Kunde der alteren
Kirche, Band 83) (Berlin etc. 1998).
WERJ\IE, M., P. THOREN, L. OLSON & S. BRENE: Running and cocaine both upregulate
dynorphin mRNA in medial caudate putamen, in: European Journal 0/
Neuroscience 12/8 (2000) 2967-2974.
WERJ\1E, M., S. LINDHOLM, P. THOREN,]. FRANCK & S. BRENE: Running increases
ethanol preference, in: Behavioural Brain Research 133/2 (2002a) 301-308.
WERME, M., C. MESSER, L. OLSON, L. GILDEN, P. THOREN, E.j. NESTLER & S. BRENE:
nFosB regulates wheel running, in: The Journal if euroscience22/18 (2002b)
8133-8138.
WES, M. A.: De wereld van Gregorius van Tours, in: GREGORJUS VAN TOURS: Historien.
Vertaald en van aantekeningen voorzien door F. j. J\. M. Meijer.lngeleid
door
M.A. Wes (Amsterdam 2000 [1994]) 9-127.
WESTON,]. L.: From Ritual to Romance (Garden City 1957 [1920]).
WEST SELLARS,R. & T. WALTER: From Custer to Kent State: heroes, martyrs and the
evolution of popular shrines in the USA, in: 1. READER & T. WALTER:
Pilgrimage in Popular Culture (Basingstoke 1993) 179-199.
WETERlNG, W. VAN DE &]. ONDERWATER: [amanda. Generend mediu»: (Naarden
1994).
WHITEHOUSE, H.: Argum8fJt.r and Icons. Divergent modes if religiosity (Oxford 2000).
WICHERS, A. j.: Some reflections on the position of the Christian religion in a state of
affluence, in: P. H. VRlJHOF &]. WAARDENBURG (ed.): Official and Popular
Religion. .Anaiysis if a Theme for religious Studies (The Hague 1979) 200-216.
WIEGERS, G.]. &]. M. REUL: Induction of cytokine receptors by glucocorticoids:
functional and pathological significance, in: Trends in Pharmacological Sciences
19/8 (1998) 317-321.
WIERSIN GA, H.: Op ooghoogte:portret van een pos tmodern geloif (Zoe termeer 2000).
WIESELTIER, L.: Kaddish (New York 1998).
W1JNEN, F. & F. VER TRATEN: Cognitieve neurowetenschap:
wat is het en waar komt
het vandaan?, in: F. WIJ! EN & F. VERSTR.ATEN (red.): He! brein te kijk.
Verkenning van de cognitieve neurouetenscbappen (Lisse 2002) 11-24.
WILKlNSON,J.,], HILL & W. F. RYAN: [erusalem Pilgrimage 1099-1185 (London 1988).
WILKl ISON, L. 0., S. B. AUERBACH & B. L. JACOBS: Extracellular serotonin levels
change with behavioral state but not with pyrogen-induced
hyperthermia,
in:
The Journal if Neuroscience 11/9 (1991) 2732-2741.
WILLIAMS, P. W.: Popular Religion in America. Symbolic Change and the Modernization Process
in Historical Perspective (= Prentice-Hall Studies in Religion) (London etc.1980).
WILLNER, P., A. S. HALE & S. ARGYROPOULOS: Doparninergic mechanism of
antidepressant
action in depressed patients, in: Journal o/Affective Disorders 86/1
(2005) 37-45.
WILLNER, P.: Chronic mild stress (CMS) revisited: consistency and behavioralneurobiological
concordance in the effects of CMS, in: Neuropsycbobiology 52/2
(2005) 90-110.
WILLUHN, I, W. SUN & H. STEh'lER: Topography of cocaine-induced
gene regulation in

J.

521

HEILlGE

KRACHT WORDT DOOR BEWEGING

LOSGEMAAKT

the rat striatum: relationship to cortical inputs and role of behavioural context,
in: European Journal of Neuroscience 17 /5 (2003) 1053-1066.
WILSON, C. J., C. E. FINCH & H. J. COHEN: Cytokines and cognition - the case for a
head-to-toe inflammatory paradigm, in: Journal of the .Amencan Geriatrics Society
50/12 (2002) 2041-1056.
WILSON. E. 0.: On Human Nature (Cambridge 1978).
WILSON, E. 0.: Consilience. The Unity ofKn01vledge (New York 1998).
WILSON, W. M. &
A. MARSDEN: Extracellular dopamine in the nucleus accumbens
of the rat during treadmill running, in: Acta Physiologica S candinatnca 155/4
(1995) 463-466.
WINDER, W. W., R. C. HICKSON,]. K.J\L HAGBERG, A. A. EHSANI &]. A. MCLANE:
Training-induced
changes in hormonal and metabolic responses to
sub maxima! exercise, in: Journal of Applied Physiology 46/4 (1979) 766-771.
WINGENS, M.: Over degren.r. De bedevaart van katholieke Nederianders in de zeventiende ell
acbttiende eeut» (= Memoria) (Nijmegen 1994).
WINKLER, G.: Sttldie.r in EarlY Christian Liturgy and Its Context (= Collected Studies Series)
(Ashgate 1997).
WISE, S. P., E. A. MURRAY &
R. GERFEN: The frontal cortex-basal ganglia system in
primates, in: Critical Rellieu)sin Neurobiology 10/3-4 (1996) 317-356.
WOOD, P. B.: Stress and dopamine: implications for the pathophysiology
of chronic
widespread pain, in: Medical Hypotheses 62/3 (2004) 420-424.
WOODS,J. A.,J. M. DAVIS,]. A. SMITH & D. C. NIEt\LW: Exercise and cellular innate
immune function, in: Medicine and Science in Sports & Exercise 31/1 (1999) 5766.
WORDSWORTH, W.: The Poems (= The English Poets 7-8) (New Haven etc. 1981).
WORDSWORTH, W.: The prelude. A parallel text, edited by]. C. Maxwell (= The English
Poets 9) (New Haven etc. 1981).
WRIGHT,]. B.: El Santuario de Chimayo: New Mexico's Lourdes, in: Focus on Geography,
47/2 (2002).
YOUNGER, P.: Velankanni calling: Hindu patterns of pilgrimage at a Christian shrine, in:
A. MORIN IS (ed.): Sacred [oumeys. The Anthropology of Pilgrimage (= Contributions
to the Study of Anthropology
7) (Westport etc. 1992) 89-99.
ZEKI, S.: Inner Vision. An Exptoration of Ar! and the Brain (Oxford 1999).
ZALCMAN, S. S.: Interleukin-Z induced increases in climbing behavior: inhibition by
dopamine D-1 and D-2 receptor antagonists, in: Brain Research 944/1-2 (2002)
157-164.
ZIMDARS-SWARTZ, S. L.: Encountering Mary. Visions of Mary .from La Salette to Merjjugorje
(New York 1991).
ZINGG, R.: Behind the Mexican Mountains (Austin 2001).
ZOLA, E.: Mijn reis naar Lourdes. Dagboek (Schoor! 1991 [1958])
ZOLA, E.: Lourdes (= De drie steden 1) (Amsterdam 1917).
ZOLl, M., C. TORRI, R. FERRARI, A. JANSSON, 1. ZINl, K FUXE, L. F. AGNATI: The
emergence of the volume transmission concept, in: Brain Research Reviews 26/-3
(1998) 136-147.
ZOLl, M., A.JANSSON, E. SYKovA, L. F. AGN.'ITI & K FUXE: Volume transmission in

c.

c.

522

BlBLIOGRAFlE

the eNS and its relevance for neuropsychopharmacology,
Pharmacological Sciences 20/4 (1999) 142-150.

523

in: Trends in

SUMMARY

[ ... J on peut dire que la Bible est, d'une certainefafon, nee des piJIerinages, as Jean
Chelini putS it. This statement is in sharp contrast with the problematic
relationship both Judaism and Christianity have had with the phenomenon
of
pilgrimage through the ages. It is all but self-evident that the holy books of
these two traditions are supposed to have originated in an activity that both
traditions consider to be a paradox.
Pilgrimages to holy places are part of every major religion, and one could
consider them to be a universal human phenomenon.
In Judaism
and
Christianity, however, they are an anomaly: the God of the Jews and the
Christians is not bound to one place, he is omnipresent
and always near to
those who believe in him. At the same time, there were holy places in Israel,
not just those of the Canaanites, but also of the Israelites themselves. This
pattern is repeated in the history of Christianity. Although Church and theology
emphasise God's omnipresence,
from an early stage there are holy places that
attract large crowds. This led to protests from people who considered that to
be 'wholly unchristian'. At the beginning of the twenty-first century, church
attendance is still going down, but places of pilgrimage are reporting growing
numbers of visitors every year. In addition to this, new places of pilgrimage
spring up all the time, and some no longer have any connection to the church.
The ritual of pilgrimage Christians adopted from neighbouring cultures, which
has caused much discord through the ages, has not merely survived theological
criticism and bans by the church, it also appears to be very much alive in an age
when the churches have a marginal role in society at best. The first question of
my research is: H01V canpilgrimage (notjust metaphorically, but also concretely)be linked

to modern Christian theology?
Not just the 'holy place' itself, but also the 'road' leading to it and the
'travels' on that 'road' are part of the ritual. All these elements are an
inseparable element of pilgrimage, although the emphasis may vary. Sometimes
the 'road' seems to be the most important aspect, whereas the 'holy place'
merely determines the direction and the final destination; sometimes only the
'holy place' is important and the 'road' to that destination is nothing but an
obstacle to be taken as quickly as possible. Usually however, both the 'holy
place' and the 'holy road' playa role in a pilgrimage.
As pilgrimage appears to be a universal human phenomenon
that even
exists outside the context of organised religion, we may assume there are some
anthropological
constants at play here. That is to say: in its biology, humanity
has been given (one or more) characteristics
that predispose it to resort to
precisely this ritual under certain circumstances. Herman Vuijsje has suggested
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that walking - walking on the 'holy road' - is one of these anthropological
constants. Vuijsje walked from Santiago de Compostela to Amsterdam and
found the daily walking to be wholesome. He puts it as follows: So mqybe a
pilgrimage Jvould be an excellent antidepressant in these days. [... ] It would not surprise me if
this eJftct of the pilgrimage as an antidepressant was alreat/y lvell-known in the Middle Ages.
Another 'famous' walker, Bruce Charwin, wrote: Drugs are vehiclesfor people who
haveforgotten botu to walk.
The second guestion of my research is: Does walking indeed have the eJftct
V u!Jjje and Cbamin believe it has, corifirming that it is one of the anthropological constants
that couldpartlY explain the uniuersal, persistent popularity of pilgrimage that transcends all
religious differences?
This research is part of the tradition of the study of liturgy after the
'anthropological turn' in theology. It means that literature from the field of
Ritual Studies is used for clarification of a theological problem. In addition to
this, research literature from various disciplines of the life sciences is used. In
doing so, this is not just a study of pilgrimage and walking, but also an
exemplary exploration of the possibility of using methods and results from
various different disciplines in theological research. Chapter VI is an
investigation into the possibility of interdisciplinary research in the fields of
Ritual Studies, life sciences and theology in general.
Chapter I starts by developing a 'ritual model' on the basis of the main study
of rituals, resulting in a three-part 'canvas'. This 'canvas' serves as the basis for
the rest of my research. In Chapter VI this 'canvas' is expanded to a general
interdisciplinary model for theological research. Summarizing, the 'ritual
process' can be divided into three 'zones': (1) ritual elements; (2) rituals; (3)
worldview. This research will discuss these three 'zones' as follows: zone 3: the
Christian worldview; zone 2: pilgrimage as a universal ritual; zone 1:
(prolonged) walking.
Chapters II -IV discuss the first guestion of my research. This discussion is
confined to the level of the 'worldview'.
Chapter II is a concise overview of the history of pilgrimage in Christianity.
In Western Europe, Christian pilgrimages have always been in flux, both with
respect to form and content, but also to their function within the establishment
of thechurch: sometimes they only functioned as a refuge in times of need,
sometimes they were (guasi) part of the liturgical year, sometimes they served a
political purpose, sometimes they were used by the hierarchy of the church,
sometimes they were suppressed by that same hierarchy. Usually, they had
more than one function at a time. Pilgrimages not only appear to be a
permanent feature of Christian life, they also appear to be expedient for all
people from every station in life. The phenomenon moves through society in a
constant process of appropriation and designation. Any time it finds its locus in
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a new segment of society, it gains a new interpretation and new meaning and
serves new purposes, depending on the needs of the age. Pilgrimage appears to
be a ritual 'vessel'that can be 'filled' with very different sets of meanings in
various circumstances.
Chapter III discusses the theological context of pilgrimage. The difference
of opinion about pilgrimage appears to be an aspect of the struggle for what
can be called 'good Christianity', or the 'essential and liberating' aspect of the
Christian Gospel. This struggle could be interpreted
as being about which
rituals are suited to a Christian worldview and which are not. In other words:
which rituals are suited to be 'filled' with a Christian meaning by theological
reflection and which are not, because they cannot be reconciled with the
essence of Christianity? Through the ages there have been differences of
opinion on this subject, and this has resulted in a regularly changing canon. A
strict opposition
between liturgy and 'popular religiosity' as qualitatively
different categories is therefore untenable from a historical perspective.
It is the separation of Christian theological reflection and the Christian
worldview from the context of physical processes in the eighteenth century that
has led to an ever-growing corpus of 'popular religiosity'. Any ritual that could
not be accounted
for 'rationally' had to be eradicated. Increasingly larger
number of customs and rituals no longer suited the abstract philosophical
worldview developed in Christian theology. The persistence of these customs
and rituals was blamed on the 'back-wardness' of the 'people'. Education and
training in the form of a thorough catechesis would change all that. This turned
out to be a deception.
Chapter IV proposes
a new theological context for pilgrimage. The
concepts of pilgrimage and healing have been closely connected through the
ages, as a direct result of the theology of the Church Fathers. Particularly during
the Middle Ages, people went on pilgrimages to be healed. That practise too
was regarded as a superstition with the ascension of modern medicine. Yet
many pilgrims of the twenty-first century experience 'healing'. The new medical
discipline of psychoneuroirnmunology
seems to offer a new connection
between pilgrimage and healing.
Psychoneuroirnmunology
demonstrates
the unity of the human in sickness
and health. The idea of humanity as a unity of body and soul/mind
was
current in various guises in Christianity from the New Testament until the
Enlightenment,
when it was replaced by the Cartesian dualist idea of man, and
it can
be
restored
in
the
twenty-first
century
by
means
of
psychoneuroimrnunology,
both from a theological
and from a medical
perspective. Contrary to the past three to four centuries, modern medicine and
theology no longer form an obstacle to a soteriology of pilgrimage. Both
disciplines now affirm that the mind is physical and the body spiritual. The
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uninterrupted
historical tradition of healings in connection
with pilgrimage,
which had become a problem for both theology and medicine from the early
modern age onward, can be re-adopted and adapted by theology and medicine
at the beginning of the twenty-first
century. The healing experienced
by
modern pilgrims and reported with no less enthusiasm than that of people in
the Middle Ages who would be cured after a pilgrimage, can be linked to the
discourse of healing of the synoptic gospels in a both medically and
theologically valid way.
Chapter V deals with the second question of this research. We leave the
level of worldviews and enter the level of ritual elements. Walking/running
appears to have (had) ritual significance in some non-Christian
religions.
Among the native people of North and South America, running is an important
part of fertility rituals, for example 'running for rain'. In some parts of
Buddhism, running and walking are considered forms of meditation, and as
such, they are held in high regard. Moreover,
philosophers
and other
intellectuals have shown a preference for peripatetic thought. Henri Rousseau
put his experiences with walking in writing, which led to a veritable culture of
walking among writers of the eighteenth century. The English branch of this
culture of walking receives closer examination here. England also saw the first
essays about walking. This literature clearly shows that to its authors, walking
was not just a breath of fresh air, but a real necessity. This is what leads Aldous
Huxley to compare walking to churchgoing and a walking tour of more than
one day to a pilgrimage.
Modern walkers and runners too speak in religious terms about their
experiences of walking and running. Roger D. Joslin, a practising member of
the Episcopal Church, concludes from his own experience that running would
be a suitable alternative to Sunday'S liturgy for a person with a sedentary job.
Neuro-scientifical
research, particularly into the processes in the basal
ganglia, may serve to explain the mechanisms behind the spiritual meaning of
walking. Walking appears to be a form of 'acute stress', which activates the
endorphin and glutamate systems, and through those the dopamine system in
the ventral tegmentum, which increases the dopamine activity in the nucleus
accumbens.
In case of a negative affect (chronic pain, depression),
this
dopamine activity leads to a normalisation of the negative affect - healing; when
there is a normal, pain-free and depression-free
situation, dopamine activity in
the nucleus accumbens leads to a shift of the affect to positive or euphoric spirituality.
Therefore, walking could well be one of the anthropological
constants that
make pilgrimage such a powerful and indestructible ritual. With its healing and
spiritual qualities, it can be an excellent starting point for a theology of healing
of pilgrimage.
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In Chapter VI we return to the ritual model and therefore to the 'canvas' of
this research. The interdisciplinary research model that was developed from the
study of pilgrimage, walking and healing will find a more general application
here. This leads to the conclusion that the life sciences should be able to form a
source of knowledge and information for theology in the future. If theologians
accept that the processes they study also have a basis in the brain, if they are
ready to accept that faith and trust cause concrete changes in the neuronal
structure which can subsequently be of influence on the condition of the body
at a molecular level, there will be new possibilities for a theology that also
involves aspects of human existence that are as yet not within the scope of
theology because they are not recognized
as religious, and therefore
theologically relevant. It would help to counterbalance the blind spots theology
sustained during the Enlightenment and give religious acts their rightful place.
Our current philosophically top-heavy theology would gain a body to keep it
firmly planted on the earth.
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