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Sport

Het thema van deze bijdrage in het Camino Cahier is ‘sport met een missie’,
maar is het lopen van de Camino eigenlijk wel sport? Of is het een beetje vermoeiend ritueel? In deze bijdrage wil ik ingaan op de relatie tussen de noties
‘sport’, ritueel, ‘challenge’ (prestatie, uitdaging) en ‘offer’, omdat deze volgens mij
niet alleen belangrijk zijn voor het begrijpen van het merkwaardige fenomeen
van de populariteit van de Camino in een seculariserende wereld, maar ook
inzicht verschaffen in de evenzeer merkwaardige wereld van de sport. Het offer
is in mijn visie een cruciale schakel tussen deze virtuele werelden omdat het een
bron van betekenis is voor alle drie. Dus hier gaat het om de trojka van sport,
ritueel en ‘lopen’ (zoals de Camino), geïnterpreteerd vanuit de offertheorie.
Allereerst, wat versta ik hier onder sport? Mijn definitie is: ‘Een beperkte
en gemeten competitie in een afgegrensde arena met vaste regels en afgebakende tijden, met een scheiding tussen beoefenaars en toeschouwers, geleid
door de tijdelijke maar absolute autoriteit van een externe agens (arbiter), ingebed
in een culturele omgeving’.1 Cruciaal in deze definitie is het competitie-element,
sport is gereguleerde en beperkte strijd, waarbij altijd de notie van ‘winnen’ aanwezig is. Sport is een bijzonder geval van menselijk spel, en wel een waar
Huizinga in zijn klassieke werk Homo Ludens beperkte waardering voor kon
opbrengen, althans voor professionele sport.2 In het spel schept de mens zijn
eigen werkelijkheid maar meestal zonder competitie: een spelend kind bouwt
een tijdelijke, andere wereld. De grens tussen de twee werelden is helder. Het
kind weet dat het speelt en geeft dat ook aan, zelfs grammaticaal: “En dan was
jij de vrouw, en kwam ik op bezoek” – een systematisch gebruik van de onvoltooid verleden tijd om het spel te onderscheiden van de werkelijkheid. De meest
uitgewerkte en dominante van de spelwerelden is uiteraard de sport, volgens
paus Johannes Paulus II ‘de belangrijkste bijzaak’ in onze wereld;3 sport is een
Naar R. GUILIANOTTI: Sport. A critical sociology (Cambridge 2005) 12, 13.
J. HUIZINGA: Homo Ludens. Proeve eener bepaling van het spelelement der cultuur (Haarlem 1938).
3 F.P.M. MENTINK: Sport is de belangrijkste bijzaak in het leven (Amsterdam 1994).
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industrie geworden, entertainment, vol emotionele lading, een markering van
identiteit, producent van nationalisme, en de grootste bron van nieuws, emotie
en zelfs – helaas – van geweld. Wouter Huijbrechts, destijds voorzitter van het
NOC*NSF, noemde sport de ‘emotionele revolutie’4, en wel als plaatsvervangende emotie, een inzichtvol begrip in onze postmoderne maatschappij: in de
zekerheid en relatieve eentonigheid van ons dagelijks leven, halen we de emoties
uit de zichtbare uitingen van anderen. Sport genereert heftige emoties, maar dan
wel via derden.5
Sport is een nieuwkomer in de wereld, ondanks haar oude wortels in
Olympia, in Oudgriekse begrafenisspelen en in etnische spelen. De sport is gegrond in de genetische neiging tot spelen die wij niet alleen delen met alle zoogdieren, doch is in de vorm van gereguleerde competitie pas in de 20e eeuw het
icoon van onze moderne maatschappij geworden. Voor sommige – vooral
Amerikaanse – wetenschappers is sport een religie geworden, ja zelfs dé religie
van deze tijd, met termen als ‘ecstatic experience, ‘peak experience’, ‘hierophany’ en ‘ultimate reality at the symbolic center of the world’.6 Daar is misschien wat voor te zeggen, maar rustiger geesten gebruiken wat genuanceerder
in termen zoals overeenkomstige effecten en een vergelijkbare niche in de
maatschappij.
Waarom is sport eigenlijk een virtuele wereld, want het gaat toch om reële,
meetbare prestaties? Omdat sport eigenlijk nergens over gaat: ‘Sport exists for
itself’.7 Een sportwedstrijd bestaat meestal uit een handeling die geen pendant in
het dagelijks leven heeft: het zijn de handelingen zelf die betekenisloos zijn,
alleen het doel is herkenbaar, namelijk competitie. Nu geldt dat vooral voor
teamsporten en wat minder voor de individuele sporten die gebaseerd zijn op
oorlogvoering: speerwerpen, ruiterij, atletiek en gymnastiek.8 Teamsporten zijn
een vrij moderne uitvinding,9 en wat er in een groepssport gebeurt, is inherent
European Sports Congress, Amsterdam, December 1999.
P. POST: ‘Een heilig spel. Voetbal is oorlog én ritueel’, in W. WEREN (ed.): Wat bezielt de mens? Vier
bespiegelingen over religie in samenleving en cultuur (Tilburg 2006).
6 “If sport can bring its advocates to an experience of the ultimate, and this (pursuit of) experience is
expressed through a formal series of public and private rituals requiring a symbolic language and space
deemed sacred by its worshipers, then it is both proper and necessary to call sport itself a religion. It is
also reasonable to consider sport the newest and fastest growing religion, far outdistancing whatever is
in second place.” C.S. PREBISCH: Religion and sport. The meeting of the sacred and the profane (Westport 1993)
74.
7 H. SLUSHER: ‘Sport and the religious’, in PREBISCH Religion and sport 174.
8 Sommige individuele strijdsporten hebben een duidelijker ritueel karakter: sumo is een voorbeeld,
gestreden in een tempelachtig complex, met een priester/scheidsrechter, en een serie rituelen.
9 M. VAN BOTTENBURG: Global games (Urbana/Chicago 2001).
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vreemd, en heeft geen pendant in het dagelijks leven. Het doel van het voetbalspel is immers het deponeren van een rond leren voorwerp in een redelijk groot
net, gevat tussen twee palen en een lat. Als dat voorwerp er eenmaal inligt,
wordt hij er weer zo snel mogelijk uit verwijderd. Schaatsen gaat in het rond, en
de rit eindigt ongeveer waar men begon, dus eigenlijk zonder veel op te schieten. ‘Making rounds in tights’ karakteriseerde Joey Cheek, zelf schaatser, de
sport eens, en een sportverslaggever vond deze relativering niet leuk. Bij korfbal
en basketbal moet de bal in een korf of net, waarin zelfs een bodem ontbreekt!
Zelfs dammen bestaat uit het zorgvuldig deponeren van schijven op een bord,
elke schijf op een zwart veld, om vervolgens te trachten die van de tegenstander
te verwijderen ten einde ze ten slotte allemaal weer in hetzelfde doosje terug te
leggen. Dat duurt ongeveer vier uur. Het omleggen van één schaakkoning – het
ultieme doel van het schaken – duurt eveneens een hele avond. En wat de Tour
de France betreft, mocht iemand van Utrecht naar Parijs willen reizen, dan is de
route door de Alpen en Pyreneeën ongetwijfeld mooi, maar wel lastig en in elk
geval om, duidelijk om. Maar de start in Utrecht was mooi!

Start van de Tour de France in Utrecht (foto: Wouter van Beek)

Het tweede virtuele element is dat het in de sport gaat om het winnen, maar wat
is dat eigenlijk? We praten er voortdurend over, maar wat bedoelen we er mee?
Dat lijkt erg duidelijk, maar is het niet. Er zijn allerlei betekenissen van ‘winnen’.
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Economische winst is iets totaal anders dan winst in sport, en om dat laatste
gaat het ons. In de Griekse Olympische traditie, stelde Huizinga in Homo Ludens,
was de term voor de ‘beste’ dezelfde als de ‘edele’ (aristos), met als opdracht om
ook ‘edel’ te zijn in termen van deugd en waardigheid. Homerus spreekt van een
kampioen als ‘altijd de beste en edeler dan anderen’. Zijn model was Achilles,
die uitblonk bij de grafspelen ter ere van zijn vriend Patroclos. Een winnaar was
iemand die niet alleen in de atletiek – de moeder van alle sporten – zijn wedren
won maar ook uitblonk in alles, vooral in deugd, wijsheid en rechtvaardigheid.10
Winnen was dus een eigenschap van de persoon, iemand won omdat hij een
winnaar was, en niet – zoals bij ons – andersom. Door een wedstrijd te winnen
gaf men aan de ‘beste’ te zijn, niet ‘het beste’.11
Winnen is wel eens vergeleken met een soort onsterfelijkheid. In twee
vormen, als schoonheid en als roem. Sport is beeldvoering en sommige sportbeelden blijven in ons collectieve geheugen verankerd: een schitterend doelpunt,
een perfecte ringoefening, of Sanne Wevers op de evenwichtsbalk. Ook de keerzijde van de roem kan onsterfelijk zijn, als dramatische mislukking: het drama
wanneer Epke Zonderland van de rekstok valt, of Jorien ter Mors die bij de
ploegachtervolging shorttrack onderuit gaat. Dit geldt ook – juist! – voor de
denksporten. Het schaken kent zijn onsterfelijke partijen, het dammen eveneens, en het is de droom van iedere speler om zo’n partij neer te zetten. Onze
prestaties vormen de sporen die wij in het zand van de tijd nalaten, en al wordt
er veel weggewassen door wind en regen, er blijft altijd iets van onze prestaties
voor het nageslacht bewaard. In iedere partij kan iets moois worden gecreëerd,
kan schoonheid wordt gemaakt, of zoals damproblemist en grootmeester
Andreas Kuyken het ooit zei: ‘De grootmeester schept Transcendenz.’ Wij scheppen al spelend een stukje onsterfelijkheid. Sommige creaties in de damproblematiek bijvoorbeeld zullen tot in lengte van dagen bewaard blijven, andere
scheppingen worden misschien later ontdekt, wie weet. Schoonheid overleeft de
tijd.12
Een heel ander model van winnen vinden we in de derde wereld. Het klassieke voorbeeld is cricket op de Trobriand eilanden. Gekoloniseerd door de
Britten, moesten de Melanesiërs natuurlijk cricket spelen, want deze kolonisator
leerde zijn onderdanen onder de tropenzon allereerst de Britse sporten (en veel
A. GUTTMANN: From ritual to record. The nature of modern sports (New York) 23.
HUIZINGA: Homo Ludens 167.
12 Ton Sijbrands schreef in 1972 ooit euforisch, wellicht in jeugdige overmoed, na zijn trainingsmatch
tegen Andreas Kuyken: “Dat is dammen zoals God het wil!” Hij werd daarover ernstig gekapitteld.
Dammen is nog steeds de sport van protestants Nederland: God had toch zeker niets met sport te
maken! Het zal duidelijk zijn dat de auteur van dit artikel een dammer is.
10
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sporten zijn door de Britten uitgevonden). Maar de Trobrianders hadden zo
hun eigen ideeën over deze sport: ze vonden het traag en saai, en besloten het
‘op te leuken’. Het elftal werd het hele dorp: vijftig of zestig spelers, afhankelijk
van het aantal gasten dat op bezoek kwam. De kleding werd veel spannender:
complete oorlogsbeschilderingen en wuivende veren in plaats van het saaie wit,
maar de belangrijkste verandering kwam van de dansen: elk team ontwikkelde
allerlei dansen waarmee men het veld opkwam en afmarcheerde, een dans voor
elke gevangen bal, een dans voor elke bijzondere slag. Het festijn duurde de hele
dag, maar dat duurde cricket toch al. De gasten bleven slapen en werden verzorgd door de lokale dames, waarna de volgende dag werd afgesloten met een
uitwisseling van geschenken. Zo eindigde dit alles meestal in een serie huwelijken tussen inwoners uit beide dorpen. Maar misschien wel het vreemdste –
voor ons – was dat tevoren al vaststond wie er won: de gastheer. Hoewel men
nauwkeurig de stand bijhield (met een bananenblad) gebood de wellevendheid
dat men de gastheer respectvol liet winnen. De ‘terugkomwedstrijd’, om met
onze zuiderburen te spreken, bracht dan de balans weer in evenwicht: iedere
partij, in wezen ieder dorp, won op zijn beurt. Maar mensen zouden mensen
niet zijn, en mannen geen mannen, wanneer men toch niet een subtiel onderscheid aanbracht: er is winnen en ‘echt’ winnen. Dus gingen de snoeverijen
achteraf niet over de gescoorde punten of het ‘vegen’ van de tegenstander, maar
over de manier waarop men had gewonnen: “Wij maakten toch veel mooiere
slagen, onze renners liepen veel harder, en bovenal – zeer belangrijk in de
erotische Trobriand-cultuur – onze meisjes gilden veel harder en de nachten
waren veel heter.”13
Winnen is dus virtueel, en dat is zichtbaar in de inzet, het ‘goed’ waarom
wordt gestreden. Dat ‘goed’ is leeg, een zinloze prijs, een van de paradoxen van
de sport.14 Geldelijke beloningen zijn nieuw en hebben te maken met professionalisering, niet met sport per sé. Zelfs tegenwoordig zijn de meeste sportdisciplines amateursporten, en überhaupt is het aantal beoefenaars dat van zijn
sport kan leven een minieme fractie van het totale aantal beoefenaars. Een
piramide valt niet samen met zijn top.
Iconisch voor de virtualiteit van de sport is de cup: deze heeft geen enkel
praktisch nut en is uiterlijk zonder enige inhoud, soms mooi maar meestal afzichtelijk. Toch wordt om niets zo hard gestreden, niet vanwege zijn economische waarde, maar puur vanwege de inspanning die nodig is om het ding te
G. KILDEA & J. LEACH: Trobriand cricket, a creative response on colonialism. Film, Berkeley Media LLC
1976 (digital version 2017).
14 W.E.A. VAN BEEK: ‘Play, sport and culture’, in W.E.A. VAN BEEK & A. DORGELO (eds.): The
fascinating world of draughts (Maastricht 1997) 159.
13
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winnen. De ‘cup met de grote oren’ zou een paar honderd euro in de winkel
kosten, en kost honderden miljoenen om te winnen! De sportbeker, medaille,
Wimbledon-schaal of wat voor afschuwelijke trofee dan ook, is het duidelijkste
voorbeeld dat ik ken van symbolisch kapitaal of wel van de kracht van
mimetische begeerte: alleen interessant omdat een heleboel anderen hem ook
willen. Kortom, sport is strijd op zoek naar betekenis.
Ritueel

Ritueel is makkelijker te herkennen dan te definiëren. Ronald Grimes’ recente,
nogal minimalistische definitie luidt: “Ritual is embodied, condensed, and
prescribed enactment.”15 In zijn magnum opus stelt Roy Rappaport: “I take
‘ritual’ to denote the performance of more or less invariant sequences of formal
acts and utterances not entirely encoded by the performers.”16 Hoewel in al
deze definities nogal wat woorden zelf om een nadere definitie vragen, komen
dezelfde aspecten telkens naar boven:
‒
‒
‒
‒

‘embodied’: ritueel doe je met je lichaam, het is actie, meestal collectief;
‘condensed’: het is anders dan gewoon handelen, of zoals Grimes het
formuleert: het heeft ‘extraordinary ordinariness’;
geformaliseerd: het moet telkens op dezelfde manier worden gedaan;
een onduidelijk doel: participanten kunnen niet goed uitleggen waarom
ritueel zo gedaan moet worden; Rappaport noemt dit ‘not formally
encoded’, Wallace heeft het over de ‘zero communicatie’ van de rite.17

Zelf benader ik ritueel heel analytisch als ‘formeel stelsel van minimaal contraintuïtieve handelingen’, wat benadrukt dat deelnemers de handelingen herkennen als in wezen bekend maar met iets ongewoons.18 Ritueel is daarmee een
gevirtualiseerde handelingswereld; immers in ritueel zijn relatief normale handelingen ontdaan van hun gebruikelijke zin. Een gebed is in principe een gesprek,
maar één van de gesprekspartners is onzichtbaar en onhoorbaar; een maaltijd
wordt een communie wanneer de belangrijkste gast, de godheid, onmerkbaar
aanwezig is maar wel ‘commensaal’, tafelgenoot, is; het genuttigde voedsel is op
R. GRIMES: The craft of ritual studies (Oxford 2014) 195.
R.A. RAPPAPORT: Ritual and religion in the making of humanity (Cambridge 1999) 24. Voor een redelijk
uitputtend overzicht over religiedefinities zie: http://oxrit.twohornedbull.ca/volumes/craft-of-ritualstudies/ (geraadpleegd maart 2017).
17 A.F.C. Wallace: Religion, an anthropological view (New York 1966).
18 W.E.A. van Beek: De rite is rond. Betekenis en boodschap van het ongewone (Tilburg 2007).
15
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zich gewoon eten, maar uitermate ‘condensed’, in een stukje ouwel. Dat eet je
normaal onder een kokosmakroon.
Gewone handelingen en zaken worden daarmee van hun normale inhoud
en betekenis ontdaan, waardoor een semantisch vacuüm ontstaat: als die handeling net anders is dan ‘normaal’, wat betekent zij dan? Die kleine afwijking van
het gebruikelijke patroon is wat verstaan wordt onder ‘minimaal contraintuïtief’. Het is nu juist deze afwezigheid van inhoud die een zoektocht genereert naar betekenis. Michaels merkt op: “Rituals are indeed without meaning,
but this is a very meaningful fact.”19 Waar specifieke interpretaties ontbreken,
nodigt het ritueel uit tot actieve zingeving: wie participeert in een ritueel is deel
van een zoektocht naar betekenis. Ritueel is dus ongewoon, formalistisch lichamelijk gedrag met een onduidelijke boodschap. Kortom ritueel is formeel handelen op zoek naar betekenis.

Een rituele maaltijd: gewoon voedsel, maar op een ongewone plaats
(foto: Wouter van Beek)

A. MICHAELS: ‘Ritual and meaning’, in J. KREINATH, J. SNOECK & M. STAUSBERG (eds.) Theorizing
rituals: Issues, topics, approaches, concepts (Leiden 2006) 260.

19
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Challenge

En dan het ‘lopen’, het leveren van een lichamelijke prestatie, zoals de Camino.
Mijn definitie laat die niet onder sport vallen, want de competitie ontbreekt,
zoals ook de tijdmeting afwezig is, het embleem van de sportbeoefening. Sport
met een missie gaat voortdurend over lichamelijke prestaties die op zich bij
sport ook worden nagestreefd, dat wil zeggen ongewone en bijzondere inspanningen waarmee ‘iets’ wordt gedaan, die worden ‘opdragen aan’, of ‘gesponsord’. Meedoen aan een marathon is uiteraard sport, al is voor de meeste van de
deelnemers aan de marathon van – zeg – Rotterdam er geen enkel uitzicht op
winst of een titel. Iedere competitie bestaat niet alleen uit winnaars, maar voor
het merendeel uit verliezers, anders zou het begrip geen betekenis hebben.
Iedere wedstrijd bestaat bij gratie van deelnemers die van tevoren weten geen
kans te hebben om te winnen, maar toch meedoen. Waar de professionals als
eenlingen tegen elkaar strijden, lopen de gewone deelnemers met elkaar en tegen
zichzelf. De sportpers heeft alleen oog voor de winnaars, maar de deelnemers
en sportbesturen weten wel beter.
De verslaglegging van Nederlands grootste, iconische sportevenement, de
Elfstedentocht, laat dit duidelijk zien. Sinds de motoren met TV reporters het ijs
op mogen, volgde de TV vooral de wedstrijdrijders, en daarbij voornamelijk de
kopgroep, alleen geïnteresseerd in de uiteindelijke winnaar. Incidenteel zijn
achterblijvers in zicht, en zelden de eigenlijke ‘tocht’, dat wil zeggen de gelukkigen die zich als lid konden inschrijven van de ‘Koninklijke Vereniging de
Friesche Elf Steden’ en daarom aan de tocht konden beginnen waar zij zo lang
op hebben moeten wachten. Documentaires over deze ‘tocht der tochten’ tonen
daarentegen de ‘achterkant’ van dit evenement, en dan ziet men eindeloze
slierten schaatsers langzaam verdwijnen in de mistige witte verten, schitterende
beelden die die van de wedstrijd aan de kop ruim overtreffen. De deelnemers
koesteren hun ‘kruisje’ als een kleinood, vlak naast de stempelkaart. De tocht op
de Weissensee heeft bij benadering niet dezelfde appeal, en is ook een gewone
wedstrijd, het is eigenlijk geen ‘tocht’. Overigens blijkt hier weer dat iconische
evenementen schaars behoren te zijn.
Hier vervaagt het kernelement van de sport en het zijn dan ook deze
prestaties die in toenemende mate worden ‘opgedragen’. Wanneer nu ook de
competitie of de meting gaat verdwijnen, hebben we in feite met een ander
fenomeen te maken, en wel een die ik de ‘challenge’ zou willen noemen: een bijzondere lichamelijke prestatie zonder competitie en zonder meting. Een prestatie dus om de prestatie. Vaak maken dergelijke inspanningen deel uit van
training voor het sportevenement – echter dat is training, niet de sport zelf,
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sport is heel goed denkbaar zonder training – maar steeds meer als zelfstandig
verschijnsel. Sportscholen bestaan bij gratie hiervan, waar dus in mijn analyse
geen sport wordt beoefend, maar getraind wordt. In de volksmond heet dat wel
‘sporten’, maar het werkwoord is ruimer dan het substantief, ‘sporten’ is nog
geen ‘sportbeoefening’. Wanneer je gevraagd wordt ‘beoefen je ook een sport’,
geef je niet als antwoord ‘ik ga regelmatig naar de sportschool.’
De challenge behelst een inspanning, die in principe een goede en gezonde
oefening voor het lichaam is – het zijn in de praktijk eigenlijk alleen fysieke
inspanningen die als challenge kunnen gelden – maar van een bijzondere aard:
men loopt langer, zwemt of fietst verder: het is een prestatie. Die prestatie kan
binnen een erkend publiek fenomeen vallen, zoals de genoemde Elfstedentocht,
of de Vierdaagse van Nijmegen. Sommige beroemde marathons, New York,
Londen, Berlijn of Rotterdam, hebben een vergelijkbare status. Daar wordt de
zin van de inspanning geboren uit de reputatie van het evenement, daarvan kan
men vol trots het kruis, de penning, of de oorkonde laten zien. De Vierdaagse
wordt tegenwoordig via Facebook voorbereid en via WhatsApp op de voet gevolgd, en de Via Gladiola is het overbekende decor voor een collectieve triomftocht, de Bonkervaart in Leeuwarden is een begrip, Bartlehiem is praktisch hetzelfde als Bethlehem, en niemand verbergt een Elfstedenkruis.
Maar buiten deze topevenementen zijn de challenges minder betekenisvol, en
worden ze inspanning pur sang. Goed voor de gezondheid, doorgaans, en een
uitdaging voor de persoon in kwestie, maar voor wie is dat belangrijk, wie ziet
dat? Uiteraard kan iemand de route van de Vierdaagse in augustus lopen, dan is
iedereen al vertrokken. Een stuk rustiger, en eigenlijk wel zo bijzonder in afwezigheid van camera’s, blaarprikkers en muziek, en zeker zo’n prestatie, maar
waar is de betekenis, wat is de zin ervan? De reden voor die queeste is dat zij die
niet vindt in de competitie, zoals de sport, en niet in een andere wereld, zoals
het ritueel. Zij kan die een beetje vinden in eigen welbevinden, maar dat is voor
een extreme inspanning niet genoeg, en eigenlijk zijn extreme inspanningen niet
gezond te noemen. Voor dat ‘extra’ van de challenge is publieke erkenning nodig,
niet als ‘overwinning’ of als ‘cudos for heaven’, maar als bijdrage aan een groter
goed, een doel dat even gemeenschappelijk erkend is als zichtbaar: de challenge is
een zoekt publieke erkenning.
In een samenleving die verzadigd is van de roem-door-zichtbare-inspanning wordt de rol van betekenis-vertrekker wordt makkelijk ingenomen door
liefdadige instellingen met een grote publieke zichtbaarheid. Het succes van
Alpe d’Huzes vormt het duidelijkste voorbeeld hiervan: kankerbestrijding is een
kerndoel, aanhakend op een gemeenschappelijke ervaring van een groot deel
van de bevolking – iedereen kent kankerpatiënten –, en dat wordt gecombiCamino Cahier 1 – 2017
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neerd met de faam van een specifieke berg in de Tour de France, Alpe d’Hues,
de ‘Nederlandse Berg’. De combinatie hiervan is een vondst, die goed is voor
miljoenen aan gesponsorde ‘challenges’, met helaas de onvermijdelijke geldcomplicaties waarmee rijke instituties gepaard gaan. Kortom, de challenge is een inspanning op zoek naar betekenis.
Offer

Praktisch alle religies kennen offers. Een recent overzichtswerk20 belicht de
praktische universaliteit van dit merkwaardige fenomeen: een individu staat iets
af ter wille van een onduidelijke tegenprestatie. De basisvorm is die van een
gemeenschappelijke maaltijd waarin een groep mensen aanzit samen met de
bovennatuur, nagenoeg alle religies kennen dit. Wie precies de onzichtbare commensaal is maakt weinig uit, of die nu gedefinieerd wordt als God, goden,
geesten, voorouders of huisgeesten, dat verandert verrassend weinig aan het offer als ritueel. Daarbij wordt doorgaans een dier geslacht, want bij een offer
hoort bloed te vloeien, en het vlees van het offerdier staat centraal in de
communio, aangevuld met andere voedselsoorten. Verder maakt drank, bier, wijn,
palmwijn, rijstwijn, sake, bijna altijd uit van het ritueel, want het is een feest.
Nancy Jay21 heeft duidelijk gemaakt hoezeer dit beeld van een familiale
groep bij een offerfeest behoort bij een patrilineaire cultuur, waarin de groep
mannen centraal staat die door de bloederige handeling van het offeren zowel
masculiniteit als vaderschap onderstreept. In matrilineaire culturen werkt dat
anders, al zijn offers daar niet onbekend. Maar de meeste culturen zijn nu
eenmaal patrilineair (wereldwijd is de verhouding patri-matrilineair 8:1), en alle
wereldreligies zijn afkomstig uit patrilineaire tradities.
Wat precies geofferd wordt hangt af van de situatie, van welk dier voorhanden is. Het is altijd een gedomesticeerd dier, geen wild, want het moet een
dier zijn dat men eigendom mag noemen: men geeft iets van zichzelf aan de
bovennatuur. Waarschijnlijk is het meest geofferde dier de kip, altijd voorhanden in een boerenerf, altijd betaalbaar. Maar voor een iets ‘serieuzer’ offer is
het al gauw een geit of schaap nodig, en voor zware zaken een rund, karbouw of
paard. Weinig ezels trouwens. Voor arme mensen kan een duur dier soms
vervangen worden door een goedkope vrucht; zo meldt Evans Pritchard dat
arme Nuer in plaats van een os een komkommer kunnen doorsnijden, dat dan
J. DUYNDAM, A.-M. KORTE & M. POORTHUIS (eds.): Sacrifice in modernity: Community, ritual, identity.
From nationalism and nonviolence to health care and Harry Potter (Leiden 2017).
21 N.B. JAY: Throughout your generations forever: sacrifice, religion, and paternity (Chicago 1992).
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in de aanroeping een ‘os’ wordt genoemd. “Il y a des accomodements avec le
ciel,” zei Molière al. Maar voor een welvarende Nuer kan dat nimmer dienen.
Kortom, het moet wel wat ‘kosten’, het moet een gift van enig gewicht zijn. In
het congres dat leidde tot bovengenoemd overzichtsboek over het offer, kreeg
ik als commentaar op mijn verhaal over het kippenoffer bij de Kapsiki: “Maar
een kip is toch veel te klein voor een echt offer?” Dat hangt af van de economische situatie en van de beschikbaarheid: een familie moet over kippen beschikken om altijd iets te kunnen offeren, juist in moeilijke tijden. De Dogon
van Mali kennen een rouwzang van zeven uur, die gedurende een hele nacht
wordt gezongen; daarin wordt het lot beweend van de gestorvene, en wordt gefilosofeerd over ieders lotsbestemming, goed of slecht. Het lot van de kip, stelt
het lied, is om geofferd te worden op het huisaltaar: is dat nu een goed lot of
een kwade bestemming? De moraal is dat die vraag onbeantwoordbaar is, goed
of slecht, het is simpelweg zijn lot. En katholiek pendant van de kip is waarschijnlijk de kaars.

Een kippenoffer bij de Dogon; het altaar is direct onder de kip (foto: Wouter van Beek)
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Een elementair offer: De kaars. Kevelaer 2011 (foto: Wouter van Beek)

Het maakt wel wat uit welk dier het is. Er is een sterke neiging tot identificatie
met het ‘slacht-offer’. Zeker bij grotere offerdieren, als runderen, bestaat een
deel van het ritueel uit een uitleg waarom het dier dood moet: de offeraar excuseert zich als het ware bij het slachtoffer. Bij het Kapsiki stieroffer22 is dat een
standaard excuus; de offeraar vertelt aan omstanders aan de stier, dat het beest
heeft gegraasd in het veld van de chef van Sukur, een belangrijke chief in de
buurt. Daarom moet hij sterven. Dat is één kant; de andere is dat de offeraar
zelf ook iets fout heeft gedaan, en dat het dier mede daarom moet sterven. Het
slachtoffer sterft dus in plaats van de offeraar, het dier in plaats van de mens.
Dat is een van de redenen dat het dier in orde moet zijn, zonder gebreken, want
het staat voor de mens wiens fouten moet worden verzoend. De andere reden is
dat het dier als gift aan de godheid wordt gezien, en je geeft geen rommel als
geschenk. Die identificatie geldt alleen voor de grotere offers, niemand verontschuldigt zich tegenover een kip. Het excuus is dus een identificatie tussen
doder en gedode, en zo is het offer een plaatsvervangende dood: het dier sterft
W.E.A. VAN BEEK: The dancing dead. Ritual and religion among the Kapsiki/Higi of North Cameroon and
northeastern Nigeria (New York 2012).
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in plaats en ten behoeve van de mens. Daarmee is het offer een expiatio, een
verzoening van zonden, in die gevallen dat de notie van zonde aanwezig is, en
zo niet in elk geval een oplossing van een probleem. Huis-offers worden vaak
gebracht na een ziekte of een ander probleem; divinatie wijst dan uit dat men
een offer dient te brengen en geeft specifieke details voor dat ritueel, zoals kleur
van het dier, bewoording van de invocatie en verdeling van het offervlees.
Het offer genereert communio, eenheid van en binnen de groep, inclusief de
vrouwen en kinderen die bij de groep horen. Door de gezamenlijke maaltijd met
de bovennatuur definieert de groep zich als eenheid, op welk sociaal echelon het
offer ook plaats vindt, huis, wijk, clan, dorp of stam, door een rituele definitie
van fundamentele gelijkheid. Communio van een groep schept uiteraard ook een
groepsgrens, want de offerende groep stelt zich impliciet tegenover andere
soortgelijke groepen van dezelfde aard. Het offer genereert tevens een tijdelijke
ongelijkheid binnen de groep: de degene die het offer of offerfeest organiseert,
wint aan status in zijn gemeenschap. Hij is degene die de goden uitnodigt aan
tafel, hij is het die het dier geeft, hij geeft het feest. Het is dus aan zijn
menselijke gasten om later hetzelfde te doen.
Het offer is effectief door de communio, door de expiatio, en ten derde door
het element van de gift. Het offer is een geschenk aan de bovennatuur, en kan
daarom rekenen op een van de grondwetten van menselijke interactie, reciprociteit. Wie geeft, weten we in de antropologie, kan drie dingen verwachten:
de ontvanger neemt de gift in ontvangst, hij bedankt de gever (‘dat had je niet
hoeven doen’) en hij geeft ooit een geschenk terug. Dat laatste mag niet hetzelfde object zijn – dat is een weigering – , en is wel ongeveer in balans qua
omvang. “Een gift is een koe die nooit verdroogt,” zeggen de Herero van
Namibië. Dat geldt tussen mensen, maar ook tussen mens en bovennatuur. Wie
een offer pleegt, kan wat terug verwachten, en doordat men geeft aan een
hogere macht, is een tegengeschenk van belang te verwachten: genezing, vergeving, oplossing van problemen, zegen des hemels, voorspoed of welke nonmateriële gift dan ook. Geven loont, ook in het offer.
Het is aan deze dynamiek dat het offer zijn betekenis ontleent: communio,
expiatio en reciprociteit. Zo is het offer het model hoe betekenis wordt gegenereerd in een ritueel en daarmee een dominant model voor betekenisgeving in
het algemeen. De gift hoeft geen dier te zijn, zoals ook de wedergift heel immaterieel kan zijn, het offer leent zich voor metaforisering.
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Offer als bron van betekenis

Terug naar de drie fenomenen, sport, ritueel en challenge, nu afgezet tegen het
begrip offer. In de sport zijn we het praten over offer, opoffering, gewend.
Routinematig meldt de sportpers hoeveel de kampioen ‘over heeft gehad’ voor
zijn sport, wat hij ervoor heeft ‘gelaten’, hoeveel ‘opgeofferd’. De enorme trainingsinspanning wordt nogal eens verwoord in termen van een regiem van
offers. Vergeten zijn de eerste Olympische Spelen 1896 in Athene en 1900 in
Parijs, toen het nog als oneerlijk werd beschouwd om te oefenen voor een wedstrijd: men diende te strijden zoals men was, op wat we nu noemen een ‘level
playing field’. Toen bezag men training op dezelfde manier als wij nu doping
zien. Dat ligt ver achter ons, de offers van de sporter worden nu als normaal
beschouwd. En topsporter heeft een eendimensionaal leven, en dit wordt beschouwt als een existentieel offer; de teruggave van ‘omhoog’ dient te bestaan
uit de overwinning (‘hij heeft het verdiend’), en van de gemeenschap uit bewondering en adoratie. De winnaar krijgt een trofee en applaus, immateriëler kan
nauwelijks.
Een klein gedachtenexperiment: Stel een sporter is zo goed in zijn discipline, dat hij niet hoeft te trainen, zich niet echt hoeft in te spannen: hij is zoveel
beter dan zijn concurrenten, hij wint toch wel. Hoe zouden we hiermee omgaan? Voor het publiek zou het nauwelijks een applaus waard zijn, en de sportverslaggeving stond met de mond vol tanden, wanneer hij er ‘niets voor hoeft te
doen.’ Dat hoort niet, en zijn prestatie – die er objectief niet minder door wordt
– zou aan waarde verliezen en de competitie aan betekenis. Er hoort een offer
te zijn.
Onder de sport ligt een funderingsmythe, nl. dat sport gezond zou zijn.
Het offer is gegrond in het idee dat dergelijke extreme lichamelijke inspanningen goed voor het lichaam zouden zijn, een notie die in onze huidige maatschappij met haar fascinatie voor gezondheid cruciaal is als morele gronding van
de sport. Zelfontwikkeling en lichamelijk welzijn vallen natuurlijk wel onder de
typen heil die men van de bovennatuur kan verwachten, maar zijn niet voldoende als reciproke gift, niet bij een echt offer. In feite is de gezondheidsmythe ook
echt een mythe, want topsport is bijna per definitie ongezond. Extreme lichamelijke inspanning, volgehouden over een lange periode, is slopend, niet opbouwend. Bewegen is essentieel voor de gezondheid, laat daarover geen misverstand bestaan, en de ‘gentle competition’ van de sportarena is een plezierige
stimulans voor het bewegen, en heeft daarmee een duidelijk gezondheidsaspect.
Maar topsport is te eenzijdig en te extreem om nog gezond te zijn. Niet voor
niets hebben topsporters voortduren last van blessures, dat ligt in de rede.
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Trouwens, volgens de huidige sportverslaggeving hebben sporters nooit last van
blessures, maar altijd van ‘blessureleed’, een aanduiding van de wijze waarop een
discours van emoties dominant is in sport.
Men zegt ook wel dat de kampioen in zijn sport heeft ‘geïnvesteerd’, een
ander model. In de inleiding betoogde ik dat de sportprijs in principe leeg is,
maar voor verschillende sterk geprofessionaliseerde sporten is dat niet (langer)
het geval. Sommige sportcompetities hebben significante geldprijzen, en hun
sporters verdienen goud met hun virtuositeit. In het golf bijvoorbeeld, wordt de
ranking uitgerekend aan de hand van gewonnen prijzengeld, en hoe dan ook wil
de sponsor dat de enorme cheque goed in beeld komt bij de huldiging. Maar
voor de meeste sporten is dat helemaal niet het geval; niet alleen komen die veel
minder in beeld, er wordt in veel sporten nauwelijks iets verdiend. De koepelorganisatie van alle erkende sporten, SportAccord, vroeger GAISF, herbergt
ruim 120 sporten, waarvan 45 Olympische; en zelfs voor die laatste, die wel tot
het hoogste heiligdom behoren, geldt niet altijd dat een grote geldbeloning in
het verschiet ligt. Economisch taalgebruik heeft daarom een beperkte reikwijdte.
Kenmerkend is dat men net zo over ‘investering’ spreekt wanneer het om zuiver
amateursporten gaat; kortom, het economische discours verhult een offerdiscours. Sport is een offer op zoek naar een doel.
In het ritueel is het offer een dominant element, maar voor de challenge geldt
dit a fortiori: hier wordt de inspanning zelf het offer. Pelgrimage is hier uiteraard het model, zoals de traditionele Camino, en deze inspanning is deel van een
groter offerpatroon. Immers, de pelgrim reist met handicaps. Handicaps vanwege een gekozen transportmiddel – lopen naar Santiago is toch echt niet de
meest efficiënte manier om zover te reizen – maar ook vanwege gevaar, onzekerheid en gebrek aan comfort, en kosten. Soberheid heeft in onze tijd van
overvloed zijn eigen charme, en daarin lijkt de pelgrim op de reiziger, de backpacker, die juist de eenvoud van de hostels plus de inspanning van zijn reizen
met de rugzak gebruikt om zich af te zetten tegen de ‘toerist’.23 De reiziger
verdient road status met zijn offers, erkenning van zijn gelijken: wie het verst en
het langst heeft gereisd met zo weinig mogelijk middelen heeft ‘gewonnen’, en
wie ergens is geweest waar nog nooit een andere reiziger een voet heeft gezet, is
kampioen. Kortom, het offer van de reiziger wordt beloond met een sterk wijgevoel, en een notie van superioriteit. Daarin is voor de reiziger de betekenis al
gegeven, terwijl zijn prestatie te onvoorspelbaar is en te ongepland om als offer
gehonoreerd te kunnen worden.
T. VAN EGMOND: ‘Backpacking in Africa’, in W.E.A. VAN BEEK & A. SCHMIDT (eds.): African hosts
and their guests. Dynamics of cultural tourism (Oxford 2012) 225-238.
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Offer is identificatie, pelgrimage ook. De hand op de
pilaar in Santiago (foto: Wouter van Beek)

Pelgrimage is een challenge waarvoor de religieuze betekenis in principe al klaar
ligt, aangereikt vanuit het instituut dat deze challenge in eigendom heeft, de
Rooms-Katholieke Kerk. Die invulling wordt zeker niet door allen op de
Camino onderschreven; immers, voor velen is niet de kathedraal in Santiago het
uiteindelijke, maar eindigen in Finisterre, of houden het in de stad simpelweg
voor gezien. De betekenisgeving van de Camino wordt onafhankelijker van de
kerkelijke invulling. Zo gaan de verhalen niet in eerste instantie over expiatio en
vergeving van zonden, maar over de inspanning zelf, de route, de regen, de zon
en de blaren. Maar ook over de ontmoetingen, de contacten met voorheen onbekende Camino-genoten.
In mijn cursus in Venetië in 2012, aan de Venice International University, die
over toerisme ging (waarover anders in Venetië …), vertelde een Japanse studente dat zij kort tevoren tien dagen had meegelopen op het Spaanse deel van
de Camino. Zij was geen christen, noemde zich nauwelijks religieus, maar het
had een diepe indruk gemaakt, en haar leven veranderd, zei ze. Voor haar lag
die betekenis in de fase van haar leven waarin zij de tocht ondernam: zij moest
moeilijke beslissingen nemen, en zowel de afstand van het dagelijks leven als de
omgang met haar tochtgenoten boden haar het reservoir aan betekenis waar ze
naar op zoek was.
Het is de challenge zelf die de bron van de betekenis vormt, althans het
vacuüm creëert dat om semantische invulling vraagt. De challenge is een prestatie
op zoek naar een doel. Steeds meer wordt de tocht ‘opgedragen aan…’, worden
thuisblijvers betrokken bij het wel en wee van de loper, het eeuwig heil, de ‘cudos
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for heaven’, zijn niet langer een afdoende retourgift voor het offer van de tocht.
Voor de sociale wetenschapper valt pelgrimage onder het palet van het toerisme, “If a pilgrim is half a tourist, a tourist is half a pilgrim,” vertelt ons Victor
Turner, maar het blijft natuurlijk wel een bijzonder soort toerisme. Niet alleen is
het een heel oude vorm, het blijft ook de vorm waarin de notie van het offer het
duidelijkste doorklinkt. Daardoor kan pelgrimage, als religieuze challenge, putten
uit het fonds van betekenis dat door het offer wordt aangereikt. De reis kan namelijk zelf nog steeds als offer dienen, een mogelijkheid waar de reiziger nauwelijks over beschikt. De ‘cudos’ kunnen aan een ander worden aangeboden, vicarius
lopen, een soort dubbeloffer: het offer wordt gebracht en opgedragen aan een
derde, een intense vorm van betekenisgeving.
Waar de challenge niet-religieus is krijgt het offer ook een vicarius-invulling,
maar dan in geld. Ook hier wordt de inspanning een offer, maar dan alleen
wanneer men bewust en publiek afstand doet van de remuneratie voor zichzelf,
en dat heet sponsoring. Een seculier vervangingsdoel bindt het individu aan een
collectief en zeer gewaardeerd doel; de challenger kan het doel kiezen, mits dat
buiten hem ligt, anders is het geen offer, en zou het deze toegevoegde waarde
verliezen. De challenger offert dubbel; zijn inspanning en het geld dat die inspanning kennelijk waard is. Voor de sponsor zelf is de ruil duidelijk: een ‘feel good’
doel met publieke waardering, een zeer zichtbare – en mogelijk mediamieke –
prestatie, en een aansprekende challenger, zaken die het in het jaarverslag en de
media goed doen. En aftrekbaar zijn, een win-win relatie. Enfin, ook voor hen
is het offer een koe die nooit verdroogt. Voor de challenger is de sponsorloop een
doel met betekenis, maar zonder binding, inhoud zonder commitment, en dat
past goed in onze tijd. Voor een volgende loop houdt men de handen vrij om
een volgende keer een andere sponsor te zoeken. Crowd funding is natuurlijk een
ideale vorm hiervan, en gezien de sociale media ligt de toekomst van de challenge
in deze sfeer, en de publieke financiering brengt de interpretatie van de challenge
als offer nog meer in beeld.
Conclusie

Sport als inspanning op zoek naar betekenis, ritueel als formele handeling die
zin zoekt, en de challenge als prestatie op zoek naar een doel, ze lijken dus alle
drie sterk op elkaar. In dit artikel betoog ik dat zij voor een groot deel hun zin,
doel of betekenis ontlenen aan de notie van het offer, aan het geschenk aan de
bovennatuur. Dat model is ons als mensheid vanouds bekend, en vormt een
van de grote doorlopende lijnen in de religies van de mensheid, herkenbaar en
invoelbaar. Daarmee definieer ik de Camino als een challenge, een tussenvorm
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tussen sport en ritueel met een heel eigen karakteristiek. Dat blijkt misschien
nog duidelijkste uit een aspect dat ik tot slot kort wil aanstippen, de ervaring van
de tijd. Alle drie vormen ze een ‘time out of time’, een liminale tijd waarin met het
gewone leven onderbreekt, voor een beperkte periode waarin met de tijd heel
anders beleeft dan normaal. Maar elk, sport, ritueel en challenge heeft zijn eigen
karakteristiek hierin.
Sport is bezeten van tijd, van tijdsmeting, met een precies begin en einde
van de wedstrijd, van fluitsignaal tot fluitsignaal, een afgemeten periode waarin
gebeurtenissen in razend tempo over elkaar heen buitelen, waarna men terugkeert tot het normale levenstempo waarin ‘betekenis’ niet langer afhangt van
meetlint en stopwatch. Bij een basketbalwedstrijd weet men precies hoeveel
seconden nog resteren, bij voetbal is er een speciale official om de extra speeltijd te bepalen, en records vormen de ultieme obsessie met de tijd, een ‘Faustian
lust for the absolutely unprecedented’.24 Bobsleeën komen allen in dezelfde
seconde aan, en zonder elektronische tijdmeting weet niemand wie gewonnen
heeft. Dammers en schakers hebben een dubbele klok, een voor elke speler, die
ervoor zorgt dan men precies evenveel bedenktijd tot zijn beschikking heeft: tijd
als ‘level playing field’.
Ritueel stopt de tijd; al is het ritueel meestal ingebed in een beperkte liturgische periode, tijdens de rituele handeling staat de tijd even stil. Herhaling is
belangrijk in die tijdsbeleving: men doorloopt hetzelfde patroon als vorige week,
en de week ervoor, en de week daar weer voor, waarmee die tussenperioden
tussen de rituelen wegvallen. Niet alleen staat de tijd stil tijdens het ritueel, ze
schildert vaak een wereld waarin nooit iets veranderd is. Afrikaanse riten behelzen schijngevechten met speren, of geven ironisch commentaar op vijanden die
allang zijn verdwenen.25 Christelijke rituelen bootsen een executie na van 2000
jaar geleden, of vieren de martelaarsdood van mensen die de 21e eeuw in geen
geval gehaald zouden hebben. Ook seculiere rituelen doen iets dergelijks.
Sinterklaas houdt een oude wereld in stand van lekkernijen die wij de rest van
het jaar nauwelijks nuttigen zoals borstplaat, marsepein of taaitaai, en van
huizen met schoorstenen, terwijl Zwarte Piet verwijst naar Moorse pages, ook
niet meer van deze tijd.

24
25

A. GUTTMANN: From ritual to record. The nature of modern sports (New York 1978) 54.
VAN BEEK: Dancing dead 82.
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Op zoek naar een prent uit 1642: Pelgrims in Kevelaer 2011 (foto: Wouter van Beek)

In de challenge is tijd ondergeschikt geraakt aan de inspanning, en is de tijdsduur
nodig voor de inspanning irrelevant geworden. Tijd is geen geld meer. Wie de
Vierdaagse loopt, weet wel hoe lang dat heeft geduurd – vier dagen, nietwaar? –
en ook ongeveer hoeveel uur men over al die vele kilometers heeft gedaan, elke
dag, maar daar gaat het helemaal niet om: het gaat om onderweg zijn en uiteindelijk aankomen. Voor wie de Alpe d’Huez op is gekomen, of het nu
eenmaal of zesmaal is geweest, doet de tijd er niet toe, het moet alleen binnen
die ene dag. In de challenge wordt in principe niet gemeten, alleen gekeken of
men de eindstreep haalt. De prestatie telt als Gestalt, niet als vergelijkingsobject.
Wie de Camino gaat lopen, waarschuwt familie en vrienden dat men lang weg is;
en al is er misschien een planning, en is er tegenwoordig zeker een elektronische
volggroep, een dagje meer of minder is geen probleem. Een week ook niet.
Integendeel, de lengte van deze challenge is juist wat haar afzet tegen het normale
leven: het verstrijken van veel tijd met iets dat intrinsiek geen betekenis heeft,
onderstreept het liminale karakter ervan. De beleving in de challenge lijkt tijdloos:
het hoort lang te duren, in een lange prestatie die voortdurend dezelfde is. Een
challenge is een blik op een eeuwigheid, een heel aardse weliswaar, maar toch een
‘eeuwigheidje’…
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