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Zakdoeken en lucifers worden uitgedeeld in onze achtertuin, onder een grotendeels uitgebloeide 
magnolia boom. Bij die boom staan we stil, letterlijk en figuurlijk. Bij hoe de wit met roze bladeren zijn 
afgevallen en de geur niet meer zo sterk aanwezig is. De zakdoeken worden aan haar takken 
vastgeknoopt, de kaarsjes worden aangestoken, de woorden zijn eerder al gezegd. 
Het moment dat ik creëerde om haar te gedenken, kan worden gezien als een ritueel. Een gedeelde tijd 
en plek en handelingen die gewijd zijn aan een periode die voorbij is gegaan. 
  
Ritueel en symbool 
Een ritueel is volgens het woordenboek een ‘geheel van overgeleverde (religieuze) gebruiken, 
plechtigheden en ceremoniën in verband met belangrijke momenten in het (openbare) leven’.1 Of iets 
‘wat we in precies dezelfde handelingen in een vaste volgorde op steeds dezelfde plek uitvoeren, wat 
gaat over een element van ons leven dat we apart benoemen en dat in onze ogen bijzonder is’. De 
handeling en de herhaling komen terug. En ook het stilstaan bij iets dat belangrijk is. Dat stilstaan maakt 
het verschil tussen een ritueel en een gewoonte. Daardoor krijgt het meer betekenis 2, 3. 
Er zijn binnen rituelen ook verschillende vormen of functies. Zoals de ‘ontlastende’, bij het verwerken 
van (verdrietige) emoties. De ‘bezwerende’; een kleine handeling, zoals je vingers kruisen. Door de 
‘expressieve’ wordt er een eigen, persoonlijke invulling gegeven. De ‘verdichtingsfunctie’ maakt dat 
gevoelens en gedachtes samen worden gevoegd in één beeld of daad en de ‘sociale’ brengt mensen 
samen. 
Een beeld of een daad zijn essentieel bij rituelen en worden symbolen genoemd. Het woordenboek 
noemt deze een ‘werkelijkheid die samenvalt met een andere en deze zichtbaar voorstelt’A. Ze zijn een 
eenheid, niet afzonderlijk van elkaar. Maar ze zijn niet gelijk aan elkaar. Het symbool representeert 
alleen, het is niet hetzelfde als het gerepresenteerde. Het laat iets daarvan doorschemeren. 
Er zijn verschillende symbolen te onderscheiden. Zo zijn de zakdoeken en kaarsen die ik gebruikte 
voorwerpen met betekenis en lading. Een symboolhandeling is een daad, zoals het knopen van de 
zakdoeken aan de magnolia boom. Symbooltaal is een combinatie van woorden, bijvoorbeeld de korte 
tekst die ik voordroeg over de boom. De taal bestaat vaak uit woorden die niet eenduidig te definiëren 
zijn.4 
  
Religies en nu 
Die symbolen – en dus ook rituelen - zijn volop aanwezig in religies. De sociale functie is vaak duidelijk 
aanwezig, door het samen uitvoeren met een gemeente. Maar de gebeden en handelingen zoals de 
doop of het avondmaal, zijn ook bedoeld om op een manier contact te maken met het goddelijke. Voor 
Sigmund Freud is dat helder, omdat je door deze uitingen laat zien dat je je menselijke beperktheid 
erkent. Als er gedacht wordt vanuit religie worden rituelen vaak als primitief gezien, stellen veel religies. 
Maar ze brengen ook orde en structuur en zijn voor iedereen aanwezig, ook buiten de godsdienst 5. 
Denk aan bruiloften en begrafenissen, of het voorlezen aan je kind. Maar er komen ook nog steeds 
nieuwe rituelen bij. Als professioneel celebrant heb je daarvoor een gestudeerd. ‘Een celebrant is 
iemand die aandacht heeft voor betekenisvolle momenten in de samenleving, een organisatie of de 
individuele levensloop’, vertelt de opleiding 6. 
Kunstenaar Ida van der Lee vertrok vanuit haar kunstpraktijk met Allerzielen Alom B, een organisatie die 
op begraafplaatsen aandacht geeft aan het herdenken van overledenen op nieuwe manieren. Die 
worden ontworpen door deelnemende kunstenaars en families. Gebaseerd op de personen en de 
omgeving, worden ze uitgevoerd door de families en bezoekers van de begraafplaats. Een goede balans 
tussen theater en intimiteit is belangrijk, tussen zichtbaarheid en onzichtbaarheid 7. 
De rituelen hebben meer te maken met cultuswaarde dan tentoonstellingswaarde. Maar bij werk in 
tentoonstellingen is de invloed van rituelen soms ook duidelijk merkbaar. Zo richt de tentoonstelling 
Stille Kracht zich voornamelijk op werk dat geïnspireerd is op religie. Omdat die steeds minder zichtbaar 
is in de samenleving, gaan kunstenaars daar naar op zoek, wordt er gesteld 8. 



Ik denk dat rituelen een meer overkoepelende verbinding hebben met kunst. Filosoof(docent) Rob van 
Gerwen vertelt dat kunst immers vaak een representatie van iets wezenlijk is. De vertaling van iets dat 
niet materieel of zichtbaar is, zorgt ervoor dat het dichterbij kan worden gehaald. Iets kan worden 
herhaald of kan worden nagebootst. Maar in de hedendaagse kunst is er misschien nog een derde weg 
mogelijk. Het erkennen van dat iets niet te herhalen of na te bootsen is. Het verschil tussen een ritueel 
en een kunstwerk is dat een ritueel draait om de presentatie van zichzelf met een verwijzing naar iets 
anders en een kunstwerk gaat over de representatie van datgene. Maar in de hedendaagse kunst 
gedragen bijvoorbeeld performance en installatie zich vaak als een ritueel 9. 
  
Pascal Gielen 
Met rituelen in de vorm van kunst heeft niet iedereen te maken, maar met alledaagse, kleine rituelen 
wel. De hele dag door worden die uitgevoerd en wordt er zo bij stilgestaan wat belangrijk is voor iemand. 
Als je als maker daar op gericht bent, komt je werk heel dichtbij jezelf. Bij zomaar wat gemurmel dat 
symbool kan gaan staan voor iets anders. Zoals het spreken over de uitgebloeide bloesemboom. 
Tijdelijkheid en verval zijn erin te lezen, maar niet duidelijk op de voorgrond. De woorden bieden wat 
houvast rondom deze lastige onderwerpen en maken grijpbaar wat ongrijpbaar is. 
Het moment zelf biedt ook houvast tegenover het altijd doorgaan met werken, consumeren en 
begrijpen, iets waar Pascal Gielen blij mee zou zijn. Misschien ontstaat er wel een kort moment van rust, 
waarbij de handelingen vast staan. Zelfs al worden ze niet helemaal begrepen en kunnen ze lijken op 
iets onzinnigs. Die handelingen zijn niet samen bedacht, dienen geen expressieve functie van het ritueel, 
maar zorgen wel voor een uniformiteit C, 10. 
  
Jan Verwoert 
Door die uniformiteit is het makkelijker te delen, iedereen is getuige van elkaar. Door elkaar is het 
moment ook echt gebeurt. Jan Verwoert stelt namelijk dat door het delen van ervaringen de 
werkelijkheid begint. Hierin is de sociale functie sterk voelbaar. Het werk komt dicht bij mezelf, bij een 
intieme gedachte D over hoe een bloesemboom effect heeft op ons leven. In de primaire sfeer van mijn 
familie, terwijl dat wel de groep mensen is die nog niet veel van mijn werk op deze rituele manier hebben 
gezien. Maar de noodzaak om te delen stopt daardoor niet. 
Misschien zien ze alleen de zichtbare zone; van de zakdoeken en kaarsen, van hoe ik spreek en alle 
symbolen die te zien zijn. Terwijl de onzichtbare zone – die van de simpelheid in onze eigen tuin en 
boom, de vergankelijkheid, de tijd voor het maken van de kaarsen – ook op te merken zijn. En voor ieder 
persoonlijk is het korte fysieke contact met de takken aanwezig, tijdens het knopen van een zakdoek. 
Misschien dat er door die onzichtbare zone een andere gevoeligheid ontstaat. En – zoals Gielen ook 
belangrijk vindt – een moment van rust en samenkomen. In dat samenkomen maken we 
als gezamenlijke getuigen ook iets, door handelingen die we uitvoeren en een stil moment 11. 
  
Een ritueel heeft een wat zware lading in het woord, vind ik. Dat komt misschien door religies, terwijl 
ongelovige mensen ze ook uitvoeren. Symbolen kunnen groot of klein zijn, maar verwijzen altijd naar 
iets bijzonders. Iets dat moet worden herdacht en worden gepresenteerd. Dat kan ook in de vorm van 
kunst, waarbij we samen getuigen zijn van iets intiems in het zichtbare en onzichtbare. Een moment van 
rust wordt ingelast, om liefkozing en gedenking van een magnolia boom te tonen. 
  
  
A In het post-fordisme gaat het – zoals voorheen – niet meer om materie, maar om een immaterieel 
product. De tekenwaarde, ofwel symbolische waarde, is belangrijker geworden. 
B Een kunstenaarsplatform, in dit geval in combinatie van een maatschappelijke organisatie. 
Kunstenaars werken samen met families. 
C Collectiviteit is in deze vorm niet het samen ontwerpen van iets nieuws, maar het samen uitvoeren 
van vastgestelde handelingen binnen een ritueel. 



D Door de intimiteit van mijn gedachtes, wordt het delen ervan precair. Door het ritueel bieden vaste – 
gezamenlijk uitgevoerde - handelingen zekerheid. Performance is een podium maken en 
openheid creëren. Maar de dingen die gedeeld worden, mogen klein en kwetsbaar zijn. 
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