
Zopas verscheen een interessant boekje over

de Stille Omgang te Amsterdam, dat we hier

willen presenteren. Eerst koppelen we er nog

enkele reflecties over evoluties in de registra-

tie van het dagelijks leven aan vast, die mee

verklaren waarom dit mp3-spelerincident en

de representatie ervan in België een open

collectieve zenuw raakt.

BRUSSEL CENTRAAL

12 april 2006. Joe van Holsbeeck stond in de

grote lokettenzaal samen met een andere

tiener te wachten. Een vriendin zou met de

trein in het Centraal Station aankomen om
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STIL (I)
Over omgang met stilte, geweld en beelden

van het leven van alledag

Het wedervaren van de zeventienjarige Joe van Holsbeeck in de loketten-

zaal van het Centraal Station te Brussel op 12 april 2006 heeft in België bij

brede lagen van de bevolking een gevoelige snaar geraakt. Het moeilijk

vatbare incident is een schoolvoorbeeld van wat in het Nederlandse

taalgebied sinds de jaren 1990 bekend staat als ‘zinloos geweld’. Het was

voor politici en andere prominenten uitermate moeilijk om de volgende

dagen iets zinnigs te zeggen, om de onredelijke actie te duiden of er een

antwoord op te formuleren, buiten het betuigen van medeleven met de

familie. Het voorstel van een Brussels

parlementslid om op de zondag na

de begrafenis van Joe een stille mars

‘zonder uiterlijke (partijpolitieke of

religieuze) tekenen’ te organiseren

die langs de plaats van het incident

zou lopen, vond uiteindelijk bijval als

collectieve publieke reactie. Er

ontstond ook een soort met

bloementuilen-in-folie en briefjes

gemarkeerde memorieruimte in het

Centraal Station zelf. In het

Amsterdamse Meertens Instituut zijn

dergelijke fenomenen al enkele jaren

een prioritair thema voor etnolo-

gisch onderzoek.

[ Marc Jacobs ]
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Stil (I)

half vijf. Om de tijd te doden luisterden ze, elk met een oortje, naar

muziek uit een mp3-speler. De dagelijkse stroom van tien-

duizenden mensen die gehaast en vaak op automatische piloot

van hun werk naar de pendeltreinen spoedden, was op gang

gekomen en trok onophoudelijk aan hen voorbij. Een sterker

cliché van routine en leven van alledag is moeilijk denkbaar. Plots

kwamen twee jongeren voor hen staan om de mp3-speler op te

eisen. Omdat Joe en zijn vriend niet onmiddellijk aanstalten

maakten om aan onbekenden hun muziekspeler zomaar af te

geven, haalde een van de twee overvallers een mes boven en stak

snel vijf keer in de hartstreek van Joe. De andere hield de vriend

van Joe in bedwang. De stroom forenzen en andere reizigers

stopte niet. De twee agressors liepen vervolgens het station uit,

naar het centrum van Brussel, met de mp3-speler in de hand.

Niemand greep in. Joe bezweek aan zijn verwondingen. De daders

waren spoorloos verdwenen.

VAN PARELVISSERS TOT PANOPTICON

Vrij snel realiseerde iedereen zich dat in het hart van Brussel en ook

in het Centraal Station overal camera’s hangen en dat de loketten-

zone, en dus de moord én de moordenaars, gefilmd moesten zijn.

De in de media snel aanzwellende vraag naar het vrijgeven en

tonen van de beelden was even opmerkelijk als de discussie of de

beelden van de oude bewakingscamera’s dan toch hopelijk wel

scherp genoeg zouden zijn om iedereen te herkennen (en indien

niet, wie daarvoor dan wel verantwoordelijk kon worden

gesteld…). Enkele jaren geleden leek het een aanslag op de privacy:

Big Brother op straat. Nu worden bewakingscamera’s in publieke

ruimtes – bij klaarlichte dag – haast verwacht én de opnames

moeten van goede kwaliteit zijn. Op enkele jaren tijd lijkt het

permanent in beeld (kunnen) zijn niet langer een schrikbeeld,

probleem of bedreiging te zijn. Ze zijn er, overal. Verborgen

bewakingscamera’s; het bleek zelfs een ideaal gimmick voor dé

succesvolle fictiereeks van 2006, uitgezonden op de Vlaamse

openbare omroep één, de Parelvissers. Daarbij werd volop geëxpe-

rimenteerd met en gereflecteerd over verhaallijnen met

bewakings- en andere camera’s; en de impact daarvan op het

gedrag van groepen mensen. En dan heb ik Big Brother, Temptation

Island en andere programma’s nog niet eens vermeld.

Ook in het verleden werd nagedacht over en geëxperimenteerd

met de impact van kijken en permanent bekeken kunnen worden;

onder meer als vorm van sociale controle. Op het einde van de 18e

eeuw werkte de Britse filosoof Jeremy Bentham (1748-1832) het

panopticon uit.Het was een ingenieus systeem waarbij,bij toepassing

De lokettenzaal van het Centraal Station te Brussel.
Bloemen en andere eerbetuigingen markeren de plaats waar Joe Van Holsbeeck om het leven werd gebracht. Foto: VCV.

VCV_MORES_nr2_2006  05-05-2006  13:36  Pagina 14



M
o

re
s

7
 [2

0
0

6
] 2

1515

ZIN-TUIG

op een gevangenisgebouw, iedereen in de cellen gezien kon

worden vanuit een centrale observatietoren, maar waarbij de

toezichter voor de gevangenen in de cellencirkel onzichtbaar

bleef. Men kon nooit zeker weten of men geobserveerd werd maar

men moest veronderstellen dat het gebeurde. Bentham speculeerde

hier op de rede(lijkheid), Hij veronderstelde dat de disciplinaire

blik zo geïnternaliseerd zou worden, dat het de gevangene ervan

zou weerhouden om misstappen te zetten, om straf te vermijden,

als de mogelijkheid bestond dat hij gezien kon worden. Dit idee

had een grote invloed op de ontwikkeling van de indeling van

gevangenissen, scholen, fabrieken en hospitalen. Het was, naast de

oudere vormen van collectieve sociale controle (de blikken van

mensen om je heen, hun scherpe tongen of doodse stiltes, en hun

geheugen), een architecturale voorloper van macht van de (poten-

tiële) blik op afstand. Maar er is iets bijgekomen: naast het ogen-

blikkelijke kijken door een bewaker (met kans op onmiddellijke

interventies) is er dankzij de opname- of geheugenfaciliteiten van

camera’s ook een kans tot achteraf (her)bekijken, de mogelijkheid

om hele stromen van dagdagelijkse interactie achteraf te ontleden

en te hercoderen.

Een zowel met bewakingscamera’s als met honderden mensen-

ogen, -oren, -armen en -benen (en gsm’s, vaak mét fototoestel of

ingebouwde camera) beveiligde ruimte zoals het Centraal Station

in Brussel in of net voor het spitsuur is in deze logica de meest

veilige plaats die men zich kan inbeelden. Alleen werkt de ‘gaze’, de

permanent aanwezige elektronische variant op “God ziet u!”,

blijkbaar niet altijd meer als poortwachter voor gedrag. Die les zen-

den commerciële tv-zenders vandaag uit in programma’s waarbij

24 uren op 24 uren draaiende camera’s én creatief regisseren

cruciaal zijn. In Big Brother of Temptation Island werkt een bepaalde

vorm van terughoudendheid wegens “u wordt gefilmd” niet meer,

zowel op seksueel gebied, als flapuit-rem als qua geweld.

‘PHOTOGRAPHESOMENON’: DE VERVOLGMODUS 

In de Angelsaksische wereld wordt tegenwoordig een onder-

scheid gemaakt tussen ‘safety’ en ‘security’. Safety heeft te maken

met een zorgende, menselijke blik, en de aanwezigheid van

mensen. Het is een ‘interpersonal gaze’, met als typisch voorbeeld:

de ouderlijke zorg. De lege blik die wordt toegeschreven aan de

‘camera gaze’ heeft vooral te maken met security. Het zou, net als

bewakingsagenten trouwens, afschrikkend moeten werken; maar

als het onverhoopte toch gebeurt, moet je het kunnen reproduceren

om de impliciete belofte van de camera’s waar te maken. In het

geval van misdrijven produceren de camera’s iets heel speciaals.

De bewaarde beeldenstromen hebben doorgaans een korte

levensduur, 24 of 48 uur, voor ze opnieuw overschreven worden. Er

is iets interessants aan de hand met die beelden:

“Specific visible images are fixed upon and produced only in

retrospect: after a theft has taken place, for example. Cameras

are thus set up to double a specific spatio-temporal structure

as an image trace, that can be accessed retrospectively. A

‘second’ reality is created as a security against unforeseen

deviations. This production of images is directed towards a

‘future perfect’. It is a conception of image that functions via a

time loop that is otherwise only familiar to us from science-

fiction stories [M.J.: denk aan de Twelve Monkeys-film van

Terry Gilliam, met Bruce Willis in de hoofdrol]. Deriving the

name as an etymological transformation of ‘photography’

(light-writing), I propose calling this type of image ‘photogra-

phesomenon’ (light will haven been written). The photogra-

phesomenon is already ‘written’ even if it only constitutes itself

as an image in futurity (...) The event of recording is extended

into large segments of our everyday life, and the condition of

not recording is abolished in the process.” 1

Dit lange citaat komt uit een bundel essays en kunstwerken onder

de titel CTRL [Space]. De auteur Winfried Pauleit voorspelde dat in

het begin van de 21e eeuw krachtige beelden via de media te zien

zouden zijn, waarbij niet de misdaden zelf getoond zouden

worden, maar wel wat er net vooraf gebeurde, als moderne

varianten van de aloude ‘wanted’ of ‘gezocht’ posters. Zijn essay

maakte deel uit van een beeldende-kunstproject en hij besteedde

zowel aandacht aan het gebruik bij misdaadbestrijding als aan wat

kunstenaars ermee doen. Beelden van het dagelijks leven worden

bekeken, en voorzien van commentaar (bijvoorbeeld met pijlen),

van wat men moet lezen, wat men moet zien, maar zonder dat het

evenement zelf, de misdaad, gezien wordt. Het bekendste

voorbeeld dat hij analyseert, zijn de nadien op ieders netvlies

gebrande beelden van de ontvoering van de twee jaar oude James

Bulger in een shopping mall in Liverpool in 1993, door twee

jongens van tien en elf (die de kleuter later doodden). Pauleit

analyseert haarscherp hoe beelden worden aangeboden:

“The photographesomenon thus does not show an event: it

indicates various facets of image construction. It does not

show a crime either; it shows incidents departing from the

norm and deviations that only appear meaningful after the

event, but always already contain the crossing of a threshold

(…) It makes tangible as ‘future antérieur’ the moment in

which James Bulger deadly fate is sealed.” 2

Dezelfde kracht hadden de laatste beelden van Diana, de prinses

van Wales, in de draaideur van het Ritzhotel te Parijs op 30

augustus 1997. Ook al spat het bloed anders soms van het scherm

en zien we op een doordeweekse televisieavond verschillende

(nagespeelde) moorden, toch voelden de regisseurs (bij het

gerecht en de televisie) aan dat de beelden van de steekpartij zelf

ondraaglijk zouden zijn; toch zeker zolang de zaak vers is (maar

zouden ze in een archief bewaard worden, zodat historici die in de

toekomst kunnen bekijken: maar waarom eigenlijk?). Die van de

drentelende en naar een ‘prooi’ zoekende jongeren te midden van

een momentenopname van wat een doorsnee dag leek te worden,

zijn van een andere categorie: bijzonder krachtig… 
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De in de week na de moord vrijgegeven fragmenten en stills van

opnames van de bewakingscamera’s uit het Centraal Station in de

kranten, op het web en in het tv-nieuws waren, los van nieuws over

een vreselijk incident, vanuit cultuurhistorisch en etnologisch

perspectief iets heel bijzonders, omdat ze een samenleving met

een schokje even lieten voelen of stilstaan bij het feit dat er een

hele beeldmedia-evolutie bezig is, die effect heeft op ons dagelijks

leven en hoe we daarmee omgaan. Het heeft te maken met het

belangrijker worden van heel specifieke vormen van tijdbeleving,

nieuwe mogelijkheden tot coderen en decoderen van ons

dagelijks leven (waarin we gewoon doen) en registratie met een

beperkte houdbaarheidsdatum (24 uur of een week, wanneer de

banden overschreven worden), een andere omgang met het

creëren, wissen, coderen van stromen informatie. “We waren ons

niet bewust”…, maar we moeten ons bewust zijn dat we op dat

ogenblik gefilmd werden/worden/zullen zijn. Wat niet erg is als na

24 uur blijkt dat het een gewone (wisbare) dag is geworden, maar

wat consequenties heeft, als blijkt dat het géén gewone dag

geworden is.

Maar bij het zien van de beelden van mensen die voorbij lopen in

de lokettenzaal zonder dat er (al) iets gebeurt, is de confrontatie

met de mogelijkheid dat wijzelf ook daar hadden kunnen voorbij-

lopen er ook een van verantwoordelijkheid. Wie daar dan op

aangesproken zou worden – bijvoorbeeld door confrontatie met

die foto – kan dan opvoeren; “maar wij hebben toch niets

(verkeerds) gedaan…” Precies, ja, mee met de veilige routine, die

door de veiligheidscamera’s plots met bijkomende verwachtingen

van sociale controle beladen wordt. Een topje van een hele ijsberg

komt boven. Beeldende kunstenaars zoals in het CTRL [Space] -

project voelen het aan en proberen het te analyseren.

Productiefirma’s zoals Woestijnvis spelen ermee. Dichters met een

column in kranten merken het op. Het stukje van Bernard Dewulf

op de voorpagina van De Morgen van 21 april 2006 was zonder

meer briljant:

“Wat een vreemde foto’s, van het station. De stilgelegde

choreografie van passanten. Gestokte levenslopen (…)

Onbekenden staan nu samen in de krant, in een willekeurige

opstelling, bepaald door elkaars handel en wandel, door de

onderscheiden bestemmingen (…) Hoe lang zijn ze samen

geweest, die figuranten? Enkele seconden. De duur van de

oversteek van de lokettenzaal. Toch horen ze zeer bijeen.

Bevroren in een hun onbekende dreiging. Reizigers in een

tempore non suspecto. Binnenstromend onder de onverschil-

lige klok. Maar van hieruit gezien, in een toekomst waarin we

op straat gaan komen voor iets wat toen stond te gebeuren,

lopen ze al in het kwaad. Alsof de krant röntgenfoto’s toont

van onheil. (…) Alles liep door. Dat is wat deze zo stilstaande,

ademloze, geluidloze foto’s laten zien: hoe alles doorliep (…)

Zelden krantenfoto’s gezien waarin de tijd ongenadiger en

onherroepelijker tikt.Waarin zoveel noodlottige beweging zit.” 3

Ja, … dat is het, een dichter-columnist vat iets in woorden waar we

als wetenschappers – en maatschappij – nog lang niet klaar mee zijn.

Het is volgens mij ook een prioritair onderwerp voor etnologen die

de veranderende cultuur van alledag bestuderen. ‘Visuele cultuur’

als prioritair naar voor geschoven thema op de etnologische

onderzoeksagenda van allerlei onderzoeksinstituten in het begin

van de 21e eeuw is meer dan ‘praatjes bij plaatjes’; het gaat even-

goed over de continue zoektocht naar de ongeschreven, haast

onzichtbare spelregels van samenleven en de impact van

technologie en media op het leven zoals het is/wordt. Het is nog

grotendeels braakliggend terrein, maar het lijkt me ondertussen

de core business van de hedendaagse etnoloog of volkskundige

geworden. Via het haakje van de studie van episodes van ‘zinloos

geweld’komen immers veel grotere vissen naar boven dan  verwacht.

EEN STUDIE OVER DE STILLE OMGANG TE AMSTERDAM

Over hedendaagse reacties in de publieke ruimte op tragische

gebeurtenissen, in de vorm van een gedenkplaats en van een stille

optocht, over dat repertoire van collectieve actie, is er de voorbije

jaren door Nederlandstalige etnologen al wel systematisch

onderzoek gebeurd. Het Amsterdamse Meertens Instituut heeft,

onder leiding van dr. P.J. Margry, zo’n onderzoekslijn lopen. De

resultaten zijn interessant: op te volgen! 

Zonet verscheen een studie over de Stille Omgang te Amsterdam,

die in 2006 125 jaar bestaat. Het gaat om een religieus ritueel dat

in 1881 (door)gestart werd. In een eerste hoofdstuk probeert

Charles Caspers iets over de sfeer van eucharistische vroomheid

rond het (zogezegde) Amsterdamse Mirakel te communiceren. Hij

introduceert de lezer ook in de naweeën van de religieuze her-

vormingsbeweging van de Moderne Devotie die mede zou

moeten verklaren waarom de Stille Omgang een breder platform

voor beleving en communicatie kon worden in Nederland.4

In den beginne was er een sterk verhaal. Op 15 maart 1345 kreeg

een doodzieke man in zijn huis aan de Kalverstraat in Amsterdam

het Heilig Sacrament toegediend. De zieke moest direct erna

overgeven en het braaksel werd in de brandende haard geworpen.

De volgende dag bleek de hostie volledig onbeschadigd in het

vuur te liggen. Nadat de priester het Lichaam van Christus terug

had opgehaald en naar de Oude (Nicolaas)kerk had terug-

gebracht, keerde de hostie op onverklaarbare wijze tot tweemaal

toe naar het huis aan de Kalverstraat terug (zo gaat het verhaal). De

woning met de voortaan Heilige (haard)Stede werd verbouwd tot

bedevaartkapel en devotieplek: ingewijd in 1347. Als een magneet

kwamen katholieken erop af, zowel als bedevaarders maar ook

voor processies.

Hieraan kwam in 1578 een einde toen het stadsbestuur in

protestantse handen kwam. Katholieken in Amsterdam moesten

hun devotie in schuilkerken beoefenen, en poogden de

herinnering aan het mirakel levendig te houden. In de 19e eeuw

was katholicisme in Nederland weer toegestaan, publieke

processies en katholieke optochten in vele gemeenten niet.

In 1881 besloten twee vrienden, Joseph Lousbergh en Carel

Stil (I)
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Elsenburg, nadat ze een beschrijving van de middeleeuwse

mirakelprocessie hadden ontdekt, die route in stilte en bij nachte

opnieuw na te lopen. Stilte, geen kerkelijke kledij, geen politiek:

gewoon meelopen. Steeds meer mensen sloten zich aan bij de

optocht en uiteindelijk werd zelfs een organisatiecomité

opgericht: het Gezelschap van de Stille Omgang. In het begin van

de jaren 1960 waren er tot 80.000 deelnemers verspreid over drie

nachten. In de tweede helft van de jaren 1960 en in de jaren 1970

zakte het als een pudding in elkaar. Naar het einde van de 20e eeuw

werd de ‘erfgoed’kaart getrokken en gecombineerd met de

restanten van de 19e-eeuwse ‘opgewarmde traditie’ (een bijzondere

variant van de ‘invented traditions’ zoals Eric Hobsbawm die

genoemd heeft).5 Het cultuurhistorisch erfgoed rond Mirakel en

Omgang wordt gekoesterd. Tegenwoordig nemen jaarlijks, op de

eerste woensdag na 12 maart (feestdag van

Sint-Gregorius), een 7.000-tal deelnemers deel

aan de stille ‘oecumenische’ wandeling door de

Amsterdamse binnenstad. De bijdrage van

Caspers is een interessante oefening om het

hedendaagse (religieus) erfgoedritueel

opnieuw open te breken en er de lagen en

voorgeschiedenis van te laten zien. Het klank-

bord dat de Nederlandse verwerking en toe-

eigening van de Navolging van Christus van

Thomas a Kempis biedt, is inderdaad een

eye-opener.

EEN ETNOLOGISCHE ANALYSE VAN

STILLE OPTOCHTEN

In een tweede grote bijdrage gaat Peter Jan

Margry vanuit etnologisch perspectief dieper

in op de betekenis van het verschijnsel ‘stille

omgang’ in Nederland. De titel van zijn bijdrage

verklikt een heel onderzoeksprogramma:‘Stille

omgang als civil religion: een manifestatie van

Nederlandse identiteit’.

De Amsterdamse Stille Omgang was de

voorbije eeuw de grootste jaarlijkse rituele

manifestatie van de katholieke kerk in

Nederland. Margry betoogt dat er zeker een

invloed is op het fenomeen van collectieve

publieke manifestaties dat ‘stille tocht’ of ‘stille

omgang’ wordt genoemd (in plaats van ‘stille

mars’: het woord dat in België wordt gebruikt).

De Amsterdamse Stille Omgang was een soort

prototype in de nationale herdenkings- en

vieringscultuur. Het is volgens Margry een

“kenmerkende uiting van Nederlandse iden-

titeit”. Het zou tegelijk ook als een vorm van

burgerlijke (in de zin van ‘civil’) godsdienst kunnen

worden geduid, zo suggereert deze onder-

zoeker van het Meertens Instituut dan toch.

In Nederland bleken, tijdens en na de Tachtigjarige Oorlog (1568 -

1648), mensen op allerlei plaatsen de oude route van processies

individueel of in kleine groepjes na te lopen, onopvallend, zonder

uiterlijke kentekenen: een imaginaire reproductie van de

oorspronkelijke processie.

Verering en herinnering waren verbonden. “Zo ontwikkelde de

omgang zich tot een typisch Noordnederlands alternatief voor de

processie. Samen met de ‘uitgeklede’ processiebedevaart, een

groepsgewijze bedevaart, eveneens zonder uiterlijke religieuze

kenmerken, waren dit de enige processie-achtige rituelen die rond

of op weg naar heiligdommen plaatsvonden (…) Deze omgangen

zou ik daarom als een vorm van accommodatiekatholicisme willen

betitelen: een binnen een multireligieuze samenleving zelf-

sturende aanpassing van de omgang met het eigen geloof.” 6

17
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DE KRACHT VAN STILTE
V(4bd65h-CADBDA( +Ã*» VLAAMS-BRABANT

DAGBLAD � 83STE JAARGANG � NR. 96 � PRIJS: BELGIE: 1 EURO � NEDERLAND: 1,5 EURO � LUXEMBURG: 1,25 EURO � GROOT-BRITTANNIE: 1,4 GBP � WWW.STANDAARD.BE

BINNENLAND..........4-12 OPINIE .................18-21
BUITENLAND.........13-17 REGIO ..................22-23
CULTUUR .............C1-C5 SPORT ..................24-36
ECONOMIE ..........E1-E5 TELEVISIE............C6-C8

EN VERDER: adressen 41,
bebouwde com C11-C12,
kruiswoordraadsel C11,
rouwberichten C10, strips C11.

UITGEBREID WEERBERICHT...........E8
Kust buien.....................8-15°C
Midden-België buien.....................8-17°C
Kempen wolken....................6-19°C

MAANDAG 24-04-2006

BERICHTGEVING STILLE MARS BLADZIJDE 2-7, COMMENTAAR BLADZIJDE 18
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In zijn proefschrift heeft Peter Jan Margry op meesterlijke wijze

onder meer de processiekwestie geanalyseerd. Hij onderzocht hoe

met het ook in de 19e en een groot deel van de 20e eeuw van kracht

zijnde verbod op katholieke processies werd omgegaan.7 In dit

nieuwe boekje focust  hij op de context waarin de Stille Omgang

kon ontstaan. De dodelijke cholera-epidemie van 1866 had

katholieken ertoe aangezet om in ‘s-Hertogenbosch het verbod op

processies te omzeilen en op stille wijze ritueel de stad rond te

gaan. Dit werd jaarlijks herhaald. Het Amsterdamse initiatief in

1881 kwam dus niet uit de lucht vallen: er waren stille

precedenten, zij het in steden met sterke katholieke aanwezigheid.

Het nieuwe Amsterdamse ritueel werkte als een magneet voor

katholieken, die hier een middel vonden om de eigen identiteit te

construeren – te manifesteren – in de publieke ruimte. In

tegenstelling tot pompeuze protserige processies van het ‘rijke

roomse leven’ in andere landen (en Vlaanderen in het bijzonder)

werd hier een ingehouden variant gecultiveerd. In de jaren 1920

en 1930 werd er in minstens dertien steden en gemeenten niet

alleen een onderafdeling van het organisatiecomité van de

Amsterdamse Stille Omgang opgericht, maar ook telkens een

Stille Omgang in de eigen parochies ingericht (met vroege

voorbeelden in Breda in 1916 en Alkmaar in 1917).

Tijdens de Tweede

W e r e l d o o r l o g

werd, bijvoorbeeld

te Amsterdam,

teruggeschakeld

naar de individuele

tochten zoals die

voor 1881 plaats-

vonden, om vanaf

1945 onmiddellijk

weer publiek en

collectief uitge-

voerd te worden.

Onmiddellijk na de

oorlog werd de

‘stillen omgang’ als

officieel herden-

kingsritueel voor

de Tweede Wereld-

oorlog ingesteld in

Nederland.

De benaming was

een directe verwij-

zing naar de

Amsterdamse Stille

Omgang. In 1946

vonden er in

Nederland in onge-

veer 600 gemeen-

ten stille tochten

plaats. De stille tocht op de Walsdorpervlakte in Den Haag is een

van de bekendste: combinaties van het gedenken van (verzet

tegen) tirannie en oorlogsgeweld, maar ook het herdenken via

bijna pelgrimstochten naar quasi heilige plaatsen waar de

gevallen oorlogshelden liggen. De koppeling met de Tweede

Wereldoorlog werd ook in de Stille Omgang in Amsterdam zelf

gemaakt via een oorlogsmonument.

In de tweede helft van de 20e eeuw bleek het ook voor andere

kwesties een geschikt format. Op en na de dag van de Russische

inval in Hongarije op 4 november 1956 werden in Nederland tal-

rijke stille optochten gelopen. Hoewel in en na de jaren 1960 de

lawaaiige betoging als actievorm de bovenhand voerde, dook de

stille omgang in de jaren 1990 toch terug op als actievorm, vooral

als er dodelijke slachtoffers van ‘zinloos’ geweld vielen, bij rampen

zoals de nieuwjaarsbrand te Volendam in 2001 of als jongeren bij

verkeersongelukken om het leven kwamen. Dergelijke rituelen

zijn zowel rouwverwerkend als ook een soort protestsignaal, ter

attentie van politici en beleidsmakers, maar ook over de samen-

leving zelf.

Het initiatief uit 1881 ontwikkelde zich tot een ritueel dat op

allerlei manieren kon worden toegeëigend. Het is in Nederland op

het eind van de jaren 1990 uitgegroeid tot een soort nationale

formule die kan worden ingezet om samen uiting te geven aan

wat er leeft bij grote groepen van de bevolking.

Peter Jan Margry maakt zeker een interessant punt met de stelling

dat de stille omgang als oorspronkelijk katholiek tegenritueel in

zijn minimalistische uitvoering typisch zou zijn voor het

Nederlandse accomodatiekatholicisme, en bij uitbreiding voor de

Nederlandse religieuze geschiedenis. Het is nu uitgegroeid tot een

veel breder fenomeen:

“Op momenten van emotionele crisis blijkt  dit herdenkings-

en/of protestritueel, met een nationaal dragende en bindende

kracht als publieke religie een zinvol en zingevend antwoord

te genereren op gebeurtenissen en (onrust-)gevoelens die de

samenleving in beroering brengen (…) Vanwege hun een-

voud in uitvoering en hun ‘democratische’ samenstelling zijn

ze tevens een manifestatie van Nederlandse identiteit. Een

karakteristiek Nederlands ritueel dat tegen het licht van de

hedendaagse ‘heritage’-discussies als nationaal immaterieel

cultureel erfgoed zou kunnen worden gekenmerkt.” 8

Voorwaar, een fascinerende stelling.

In Nederland blijkt de voorbije maanden en jaren dat er sprake is

van een soort van stille-tochtinflatie. Traditionele katholieke stille

omgangen ontpoppen tot processies. In andere landen blijkt het

fenomeen nog weinig aan kracht verloren te hebben, zoals de

Stille Mars in Brussel op 23 april 2006 aantoonde.

STILTE IN DE STAD EN OP HET PLATTELAND

Internationaal zijn er vele ‘silent marches’ gedetecteerd sinds de

jaren 1990. De Amerikaanse vereniging tegen handwapengeweld
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maakte er een krachtig actiemiddel van. Sinds het begin van de 20e

eeuw werd het ook geregeld ingezet door de beweging voor

gelijke burgerrechten voor Afro-Amerikanen. In Vlaanderen zijn er

diverse tradities die samenkomen. De invloed van Nederlandse

voorbeelden van soortgelijke reacties op ‘zinloos geweld’ is

belangrijk: onmiddellijk na het bekend worden van de feiten van

12 april 2006 werd verwezen naar Meindert Tjoelker en andere

causes célèbres uit het Noorden. De reactie op de moord op Joe

werd een ‘stille mars’ genoemd, waarbij als referentiepunt de Witte

Mars in Brussel op 20 oktober 1996 werd genomen. De combinatie

van de Witte Mars en de Nederlandse voorbeelden van stille

omgangen tegen zinloos geweld, samen met enkele andere

inspiratiebronnen, leveren een Stille Mars op. Een uitgebreide

analyse van deze optocht moet nog gebeuren. Frappant is in elk

geval het parcours en het feit dat de stoet uitkomt… voor het

Koninklijk Paleis: andermaal een bewijs dat we hier te maken

hebben met een wel heel krachtig ritueel met meerlagige

communicatie (en interessante processen van ‘onzichtbare’ sturing).

De keuze voor stilte is ook interessant. De voorbije jaren ver-

schenen diverse studies waar de rol en de betekenis van stilte in

herdenkingsrituelen werden onderzocht, en onder meer de

betekenis in een erfgoedcontext geëxploreerd werd. Een van de

knapste bijdragen is een studie over de veranderende herinnerin-

gen aan de Eerste Wereldoorlog in de streek rond Ieper, een boek

met de sprekende titel De stilte van de Salient. Daarbij wijst Johan

Meire onder meer op de geschiedenis van het houden van één of

twee minuten stilte, dat in het Britse Rijk uit Zuid-Afrika was

geïmporteerd in november 1919 en door de Britse vorst naar voor

werd geschoven als herdenkingsritueel: een nieuwe, uitgevonden

traditie was geboren. Zoals Meire aantoont, is het ook vandaag een

belangrijk onderdeel van het rituele (herdenkings)repertoire.9

In hun inleiding wijzen P. J. Margry en Caspers op het grote belang

dat stiltecentra en –plekken in Nederland vandaag hebben: “De

moderne mens is welhaast gedwongen om zich buiten de

stedelijke gebieden of in ieder geval toch naar beschutte plaatsen

te begeven teneinde stilte te kunnen ervaren.” 10 Precies door de

paradox, stilte zoeken in een wereldstad, is de belangstelling

volgens hen sterk gegroeid voor de Stille Omgang. Er lopen nu

veel meer mensen mee dan alleen de katholieken die de

continuïteit met een rooms verleden van vijf eeuwen geleden in

de stille verf willen zetten. Ook in Vlaanderen wordt volop

nagedacht over de betekenis van stilte. In Vlaanderen bestaat er

sinds kort een ervarings- en expertisecentrum rond stilte te

Waarbeke (Geraardsbergen), dat al diverse publicaties over stil-

tekwaliteit uitgaf. In 2005 pakten ze uit met een wedstrijd rond

‘fotografie van de stilte’. Bijzonder sterk waren de foto’s van de

winnares, Joke Floreal, die uitzonderlijk goed erin slaagde om

‘stilte’ in beeld te vatten. De winnende foto die de voorpagina siert

van de publicatie over de wedstrijd in het bijzonder en stilte in het

algemeen, werd genomen in tempore non suspecto, vele

maanden voor Joe een vriendin van de trein kwam halen.11 ■
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