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INLEIDING
Aanleiding tot het onderzoek
Eten is belangrijk in de hedendaagse cultuur. Kookboeken en kookprogramma’s zijn er
talloos, het kerstdiner en de laatste jaren ook het paasontbijt worden belangrijk
gevonden. Bovendien zijn maaltijden buiten de deur, met vrienden of in andere
verbanden, levendige gebeurtenissen die uitsteken boven de dagelijkse sleur. Al wint
thuisbezorgd eten terrein en eten we steeds meer individueel en ‘on the go’, die
gezamenlijke maaltijd houdt kennelijk nog waarde.
Toen ik vanuit het doopsgezind seminarium de kans kreeg om ‘een onderwerp
op het snijvlak van de hedendaagse cultuur en de doperse traditie theologisch te
onderzoeken’, dacht ik dan ook al snel aan de maaltijd. Want ook in de christelijke
traditie is er een nadruk op het gezamenlijk eten, in de vorm van het Avondmaal.1 Maar
ja, dat Avondmaal, wat gebeurt daar? In de doperse gemeente waar ik als predikant
werkte was duidelijk dat het Avondmaal verschillende gevoelens en associaties oproept.
Sommige deelnemers deden er wat schamper over, alsof het een heel plechtig gedoe
was, waaraan ze weinig beleefden. Maar gelet op hun gezichtsuitdrukkingen was het
voor een aantal van hen duidelijk een belangrijk gebeuren dat veel emotie opriep. Maar
welke emotie dat was, werd niet duidelijk. Wat het Avondmaal nu precies te betekenen
had, was moeilijk onder woorden te brengen voor hen.
Wat er gebeurt tijdens het Avondmaal, of wat het te betekenen heeft, was
evenmin duidelijk vanuit wat ik aangereikt kreeg tijdens de opleiding aan het
doopsgezind seminarium in de jaren negentig van de vorige eeuw. Het Avondmaal zou
(net als de doop) vooral verstaan moeten worden als een ‘menselijke belijdenisdaad’.2
Het zou een maaltijd ter nagedachtenis zijn en verder een onderlinge belofte, om
1

In dit proefschrift schrijf ik Avondmaal met een hoofdletter. Wanneer ik met mensen in gesprek was
over het onderwerp van mijn onderzoek, trad regelmatig verwarring op, omdat gesprekspartners dachten
dat ik het met ‘avondmaal’ over een gewone maaltijd had. In samengestelde woorden (zoals
avondmaalsbekertjes) bleef de verwarring uit. Vandaar de hoofdletter. Deze geeft aan de lezer het signaal
dat ik doel op het kerkelijke avondmaalsritueel.
2

ADS (Seminarium en Commissie Geestelijke Zaken), Doopsgezinde reactie op de Verklaringen van de
Commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken inzake Doop, Eucharistie en Ambt
(‘BEM-reactie’), Katholieke vereniging voor Oecumene, 1984, 2 en 3. Zo ook Pieter Post, ‘Maintaining
unity in faith. Toward a theological link between baptism, foot washing, and the Lord's Supper,’ Vision 6,
no. 2 (Fall 2005), 70.
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samen vredesgemeente te zijn, in nagedachtenis en navolging van Christus. Het was
nadrukkelijk geen sacrament, maar een menselijk symbolisch handelen in antwoord op
het leven en sterven van Christus. Maar is deze interpretatie niet te beperkt, in
vergelijking met wat het Avondmaal betekent in andere confessionele tradities en gelet
op de geëmotioneerde gezichten van sommige deelnemers?
Zelf heb ik twijfels bij de sterk antropocentrische interpretatie van het
Avondmaal uit de jaren negentig van de vorige eeuw waarbij het grootste accent ligt op
de ethiek van navolging. Vanuit de ervaringen in de doopsgezinde gemeenten waar ik
heb gewerkt, vraag ik me af of het Avondmaal in een hedendaagse doperse setting
‘meer’ is dan een uitsluitend menselijk handelen. Deze twijfels raken aan doperse
discussies, of het Avondmaal al dan niet moet worden verstaan als een sacrament,3
namelijk als een ritueel dat Gods onzichtbare werkelijkheid zichtbaar maakt. De laatste
jaren is er ook onder Noord-Amerikaanse doperse theologen een tendens om de
verwerping van de sacramentaliteit van doop en Avondmaal theologisch te
heroverwegen.4 Verschillende van hen merken op dat tijdens het Avondmaal iets wordt
ervaren van een heilige ‘presentie’, dat lijkt te duiden op de aanwezigheid van God, of
van Christus.5 Maar of deze Noord-Amerikaanse heroverweging ook waarde heeft in de
Nederlandse context, is nog niet zomaar gezegd. De Noord-Amerikaans doperse
geloofsbeleving is niet per se identiek aan de Nederlandse.
Mijmerend over de populariteit van de gezamenlijke maaltijd in het seculiere
domein enerzijds en de onduidelijkheid en verwarring rondom het doopsgezinde
Avondmaal anderzijds, vroeg ik me af of het mogelijk is om het eigene van het
(doopsgezinde) Avondmaal te verduidelijken vanuit een vergelijking met seculiere
vormen van samen eten. Veel van de doperse interpretatie van theologie stamt immers
van een zestiende-eeuwse polemiek tegenover andere kerken, met name tegenover de
katholieke kerk. Maar dat polemische zit een hedendaagse interpretatie van het

3

Het woord ‘sacrament’ is een lastig te definiëren begrip, dat in de loop van de theologiegeschiedenis
verschillende definities kreeg. De in deze inleiding gehanteerde definitie is een algemene definitie,
waarin een sacrament een bemiddeling (of zichtbaar teken) is van Gods (onzichtbare) werkelijkheid. Het
begrip zal op diverse plaatsen in dit proefschrift terugkeren en daar waar nodig nader worden
gedefinieerd.
4

Irma Fast Dueck, ‘“Like a Fish in the Water”. Reclaiming Baptism in an Anabaptist Church,’ CGR 38,
no. 1 (Winter 2020), 4-16; John Rempel, Recapturing an Enchanted World. Ritual and Sacrament in the
Free Church Tradition (Downers Grove, IL USA: InterVarsity Press, 2020).
5

Rempel, Recapturing an Enchanted World, 48.

10

Avondmaal misschien wel in de weg. Wordt de beleving en de betekenis van het
Avondmaal vandaag de dag namelijk niet minstens zo beïnvloed door de seculiere
cultuur en de seculiere vormen van samen eten, als door de avondmaalspraktijk en
avondmaalstheologie van andere confessionele tradities? Vanuit het hedendaagse
discours over ‘geleefde theologie’6 ga ik ervan uit dat de betekenis van het Avondmaal
tijd en context bepaald is. Avondmaalstheologie is daarom eveneens contextueel en
daarom veranderlijker van aard is dan doperse theologen in de twintigste eeuw
erkenden. Wat zou er gebeuren als je een aantal seculiere gezamenlijke maaltijden
vergelijkt met het doopsgezinde Avondmaal? Welke thema’s komen dan naar voren en
verheldert dat het eigene van het Avondmaal niet minstens zo, als wanneer je kiest voor
de door dopers zo vaak gekozen historisch-theologische benadering?
Sommigen veronderstellen dat het Avondmaal (of de eucharistie) niets meer met
eten in eigenlijke zin te maken heeft en zijn van mening dat een vergelijking tussen
beide zinloos, of oneigenlijk is.7 Toch is het voornemen om het Avondmaal te
vergelijken met andere vormen van maaltijden minder vreemd dan men misschien zou
denken. Binnen de vergelijkende religiewetenschappen is het een gevestigd
uitgangspunt dat een vergelijking van op elkaar lijkende verschijnselen binnen twee (of
meer) religies of levensbeschouwingen zinvol is. Zo maken religiewetenschappers al
sinds het begin van hun wetenschappelijke discipline vergelijkingen tussen religies,
bijvoorbeeld op het gebied van heilige bronnen, gebed, religieuze ervaring of
ideologie.8 Al vergelijkend tussen de verschillende verschijningsvormen komen zowel

6

Zie o.a.: Charles Marsh, Peter Slade en Sarah Azaransky (red.), Lived Theology. New perspectives on
Method, Style, and Pedagogy (New York: Oxford University Press, 2017); Ruard Ganzevoort en Johan
Roeland, ‘Lived Religion: The Praxis of Practical Theology,’ International Journal of Practical Theology 18,
no. 1 (2014), 91-101. https://doi.org/10.1515/ijpt-2014-0007; Christa Anbeek, Aan de heidenen
overgeleverd. Hoe theologie de 21ste eeuw kan overleven (Utrecht: Ten Have, 2013), Astrid Dinter, Hans
Günther Heimbrock, Kerstin Söderblom (red.), Einführung in die Empirische Theologie. Gelebte Religion
erforschen (Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht, 2007).
7

Zoals Maaike de Haardt, in: Maaike de Haardt, Kom, eet mijn brood: exemplarische verkenningen naar
het goddelijke in het alledaagse (Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 1999), 17.
8

Kim E. Knibbe en Els Van Houtert, ‘Religious Experience and Phenomenology,’ in: Hillary Callen (red.),
The International Encyclopedia of Anthropology (New York: John Wiley and sons, 2018) (online artikel
https://doi-org.vu-nl.idm.oclc.org/10.1002/9781118924396.wbiea1929, geraadpleegd 11 juni 2021);
Kimberly C. Patton and Benjamin C Ray, A Magic Still Dwells: Comparative Religion in the Postmodern
Age (Berkeley LA: California University Press, 2000); Ninian R. Smart, Dimensions of the Sacred. An
Anatomy of the World’s Beliefs (Berkeley LA: California University Press, 1996); William E. Paden,
Religious Worlds. The Comparative Study of Religion (Boston: Beacon Press, 1988, 1994), 40; Gerardus
van der Leeuw, Phänomenologie der Religion (Tübingen: J.CB. Mohr, 1933), 636- 637.

11

de typologische overeenkomsten als de unieke eigenheid van een verschijnsel beter
voor het voetlicht, zo is een veronderstelling binnen deze wetenschappelijke discipline.
De Indiase religiewetenschapper Arvind Sharma illustreerde dit aan de hand van
verschillende levensbeschouwelijke gevallen, onder de noemer van reciprocal
illumination9 (wederzijdse verheldering). Ter illustratie werkte hij verschillende cases
uit, zoals een vergelijking tussen de (westers) wetenschappelijke en de boeddhistische
benadering van de werkelijkheid en een vergelijking tussen een westers-seculier versus
hindoeïstisch spreken over (mensen)rechten.10 Bij het onderlinge vergelijken is het
volgens hem belangrijk een fenomenologische onderzoekshouding aan te nemen. Dat
wil zeggen dat de onderzoeker de eigen vooronderstellingen zoveel mogelijk beteugelt.
De neiging om het verschijnsel in de ene wereldbeschouwing te interpreteren als een
‘incomplete versie of illustratie van de andere’ (‘theologisch reductionisme’ genoemd)11
moet worden weerstaan. Wanneer men geen fenomenologische onpartijdigheid
betracht, gaat volgens Sharma de wederzijdse verhelderende werking van de
vergelijking verloren.
Dit religiewetenschappelijke principe van de wederzijdse verheldering wil ik
toepassen op het thema van de maaltijd. Hoewel het Avondmaal een sterk
gereduceerde of geritualiseerde vorm van samen eten is, wil ik de proef op de som
nemen en zien of een vergelijking van de theologie en de ervaring van het
(doopsgezinde) Avondmaal verduidelijkt kan worden vanuit een vergelijking met
andere, seculiere vormen van samen eten.

9

Arvind Sharma, Religious Studies and Comparative Methodology: The Case for Reciprocal Illumination
(New York: State University New York Press, 2004).
10

Sharma, Religious Studies and Comparative Methodology, 161-179.

11

Sharma, Religious Studies and Comparative Methodology, 247. Godsdienstwetenschappen splitste zich
in de negentiende eeuw van de theologische discipline af, om religies en levensbeschouwingen
‘objectief’ te kunnen analyseren, zonder christelijk-theologische vooringenomenheid. In de term
theologisch reductionisme weerklinkt een oude godsdienstwetenschappelijke polemiek naar de
theologische discipline.

12

Aanpak en methode
Sharma’s theorie van de reciprocal illumination bepaalde de keuze voor een
fenomenologische benadering. Het hart van het onderzoek is een fenomenologische
beschrijving van het Avondmaal en de seculiere, (niet kerkelijk-liturgische) maaltijd en
wederzijdse verheldering tussen beide. Daarbij heb ik bovendien gekozen voor een
nadrukkelijk empirische onderzoeksbenadering. Sharma baseert zijn wederzijdse
vergelijking op zijn algemene kennis en inzicht als religiewetenschapper. Het is daarbij
niet altijd duidelijk in hoeverre zijn inzichten overeenkomen met de geleefde
ervaringen van de aanhangers van de religies en stromingen die hij aldus met elkaar
vergelijkt. Om de kans te verkleinen dat ik als theoloog de seculiere maaltijd te zeer
theologisch zou reduceren, wil ik de wederzijdse vergelijking baseren op de ervaringen
en observaties van anderen. Volgens de empirisch fenomenologische benadering maak
ik daarbij gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals interviews en
participerende observaties. Op deze wijze wordt het mogelijk om de vooronderstellingen die ik mogelijk bij aanvang van het onderzoek had, te spiegelen en te
corrigeren. Zo wordt de onpartijdigheid versterkt, die volgens fenomenologen zo
belangrijk is.12
De nadere uitwerking van de gehanteerde methode wordt in het tweede
hoofdstuk besproken. Wat betreft aanpak en methode is nog op te merken dat een
kwalitatieve (of ‘inductieve’) benadering van theologie goed aansluit bij gevestigde
veronderstellingen binnen de doperse opvattingen over traditie en theologie bedrijven.
In de doperse traditie legt men het leerstellig gezag niet zozeer bij daartoe geschoolde
theologen of bij confessionele teksten uit het verleden, maar bij de lokale congregaties.
Volgens het traditionele ‘congregationalisme’ is de lokale gemeente de plaats waar de

12

Er zijn veel uiteenlopende empirisch-fenomenologische theorieën en methoden. Het type
fenomenologie dat in dit onderzoek gehanteerd wordt, is hermeneutisch. Hermeneutische variaties van
de fenomenologie onderkennen dat de onmiddellijke ervaring van de verschijnselen niet los verkrijgbaar
is van de interpretatie van de ervaring. Ervaren en interpreteren behoren tot een en dezelfde
waarnemende act. Hermeneutisch fenomenologen laten het idee los dat de fenomenologische essentie
(of de fenomenologische structuur) van een verschijnsel zou kunnen worden gedestilleerd via
epistemologische reductietechnieken. Zie voor een bespreking van de verschillende varianten van
fenomenologie en onderliggende discussies: Linda Finlay, ‘Debating Phenomenological Methods,’
Phenomenology and Practice Vol. 3, No. 1 (2009), 6-25; Jonathan A. Smith, Paul Flowers, Michael
Larkin, Interpretative Phenomenological Analysis. Theory, Method and Research (2009, London: Sage
publications, reprinted 2012); Karin Dahlberg, Helena Dahlberg, Maria Nyström, Reflective Lifeworld
Research, 2nd ed. (Lund, Sweden: Studentlitteratur, 2008).
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gezaghebbende hermeneuse van de schrift en de traditie plaatsvindt.13 Vanuit dit
principe is een kwalitatieve benadering, waarin mensen van lokale gemeenschappen
wordt gevraagd naar de actuele inhoud en beleving van hun geloof niet alleen gepast
maar zelfs noodzakelijk voor het bij de tijd houden van de (doperse of ‘confessionele’)
theologie.

Vraagstelling
De centrale vraag bij dit onderzoek is:
Welke bijdrage levert een empirisch-fenomenologische vergelijking tussen
seculiere groepsmaaltijden en het doopsgezind Avondmaal voor een
contextueel-theologische interpretatie van het Avondmaal in doopsgezind
perspectief?
Daarbij heb ik de volgende deelvragen geformuleerd:
• Hoe beleven deelnemers seculiere maaltijden en welke aspecten zijn in de ervaring
van deze maaltijden het belangrijkst? Welke betekenissen heeft het samen eten / de
maaltijd voor wie eraan deelnemen?
• Hoe beleven deelnemers het Avondmaal? Welke aspecten zijn in de ervaring van het
Avondmaal het belangrijkst? Welke betekenissen heeft het voor wie er aan
deelnemen?
• Welke thema’s komen naar voren als je de ervaring en betekenisgeving van de
gemeenschappelijke maaltijd vergelijkt met die van het Avondmaal?
• Hoe verhoudt zich het resultaat van de onderlinge vergelijking en verheldering tot de
gangbare doopsgezinde interpretatie van het Avondmaal?
• Als je het Avondmaal vergelijkt met seculiere groepsmaaltijden, welke suggesties
zouden er kunnen worden gedaan voor een contextuele theologie?

13

Fernando Enns, The Peace Church and the Ecumenical Community. Ecclesiology and the Ethics of
Nonviolence (Kitchener ON: Pandora Press, 2007), 198; Leo Hartshorn, Interpretation and Preaching as
Communal and Dialogical Practices. An Anabaptist Perspective (Lewiston NY: Edwin Mellen Press, 2006), 9.
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Aansluiting bij bestaand onderzoek
Mijn onderzoek sluit aan bij bestaand theologisch onderzoek waarin de seculiere
maaltijd of de alledaagse omgang met voedsel centraal staat. Ten eerste noem ik de
bijdragen van theologen die stellen dat onze alledaagse omgang met ons voedsel een
relevante bron is voor een theologie die aardser is dan gebruikelijk. Het uitgangspunt
van deze bijdragen is kritisch. Men gaat er in deze bijdragen vanuit dat de huidige
theologie achterhaald is, of te zeer gericht op de ervaring van mannen. Aandacht voor
de alledaagse beslommeringen rond het koken zou theologen kunnen sensibiliseren
voor de profetische dimensie van het christelijk geloof ten overstaan van
onrechtvaardige aspecten van de tegenwoordige voedselindustrie,14 of voor de
alledaagse werkelijkheid en het geleefde geloof van vrouwen.15
Daarnaast noem ik de bijdragen die zich specifiek concentreren op de
avondmaalstheologie. Deze bijdragen richten zich vooral op de thematiek van de
sacramentaliteit. De premisse is dat alle vormen van omgang met ons voedsel
‘sacramenteel’ zijn omdat het voedsel mensen bewust kan maken dat alles wat leven
mogelijk maakt door God geschonken is. In deze bijdragen gaat men er daarom vanuit
dat het Avondmaal als een sacramenteel verschijnsel moet worden geïnterpreteerd en

14

Bijvoorbeeld Mirella Klomp, ‘Dagelijkse kost. Het verband tussen de keukentafel en de
avondmaalstafel in de hedendaagse cultuur,’ in: Mirella Klomp, Peter-Ben Smit en Iris Speckmann (red.),
Rond de tafel: Maaltijd vieren in liturgische contexten (Berne: Berne Media B.V., 2018), 15-31.
15

Veel bijdragen uit de genoemde categorie zijn feministisch georiënteerd. Uitgangspunt is dat vrouwen
soms veel piëteit hechten aan de alledaagse taken van voedselbereiding. Zie bijvoorbeeld de oratie van
Maaike de Haardt, Kom, eet mijn brood, 1999. Onder doperse theologen en kerkhistorici is er eveneens
belangstelling geweest voor de dagelijkse maaltijdpraktijken en voor de manier waarop deze een aanzet
kunnen leveren voor vrouwvriendelijkere, academische theologische conceptualisaties van het geloof.
De doperse theoloog Malinda Berry pleit er bijvoorbeeld voor om doperse kookboeken te gebruiken als
bron voor ‘organic theology’ (een contextgevoelige, ‘geleefde’ theologie): Malinda Berry, ‘The Gifts of an
Extended Theological Table: MCC’s Work Community Cookbooks as Organic Theology,’ in: Alain Epp
Weaver (red.), A Table of Sharing: Mennonite Central Committee and the Expanding Networks of
Mennonite Identity (Telford PA: Cascadia, 2011), 284-306. Voor het doperse discours over de
theologische relevantie van kookboeken en reguliere maaltijden voor de theologie zie verder: Marlene
Epp, ‘More then ‘Just’ Recipes. Mennonite Cookbooks in Twentieth Century North America,’ in: Franca
Lacovetta, Valerie J. Korinek, Marlene Epp (red.), Edible Histories, Cultural Politics: Towards a Canadian
Food History (Toronto, Buffalo, Londen: University of Toronto Press, 2012); Rebekah Trollinger,
‘Mennonite Cookbooks and the Pleasure of Habit,’ MQR 81, No. 4 (October 2007), 531-547; Matthew
Bailey Dick, ‘The Kitchenhood of all Believers. A Journey into the Discourse of Mennonite Cookbooks,’
MQR 79, nr. 2 (April 2005) 153-178; Pamela Klassen, ‘What’s Bre(a)d in the Bone: the Bodily Heritage of
Mennonite Women,’ MQR 68, No. 2 (April 1994), 229-247.
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beter kan worden verstaan vanuit de veronderstelde wezenlijke continuïteit met
alledaagse maaltijden.16
Met deze studie sluit ik bij deze beide groepen van bestaand onderzoek aan. Het
onderzoek vertrekt zowel vanuit de interesse in de alledaagse maaltijd als bron voor
beter contextueel ingebedde theologie als vanuit een interesse in de eventuele
sacramentaliteit van het Avondmaal. Vanuit de fenomenologische benadering zal ik de
veronderstellingen waarop het bestaande onderzoek doorgaans berust echter moeten
‘beteugelen’. Zo is de veronderstelling dat de bestaande theologie afgesneden is geraakt
van het ‘geleefde geloof’ niet a priori bewezen. En ook de veronderstelling dat het
Avondmaal en de dagelijkse maaltijd ‘in wezen’ sacramenteel zijn (en zo ook worden
ervaren) moet ik voorlopig nog tussen haakjes plaatsen. De vraag op welke punten een
vergelijking tussen het Avondmaal en de seculiere maaltijd het meest relevant is voor
een verheldering van de doopsgezinde avondmaalstheologie zal moeten blijken uit het
empirisch onderzoek. In feite is bij aanvang van het onderzoek niet zeker of de
methode van wederzijdse verheldering van Arvind Sharma een relevante bijdrage aan
bestaande avondmaalstheologie zal kunnen leveren. In dit opzicht is het voorgenomen
onderzoek niet alleen een experiment in avondmaalstheologie, maar ook in
methodologie. In het laatste hoofdstuk zal dan ook aandacht worden besteed aan een
methodologische evaluatie.
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Gerardus van der Leeuw kan op dit punt als wegbereider worden beschouwd. In zijn boek over
sacramentstheologie combineert hij stapsgewijs verschillende benaderingen: na een exegetische en
historische analyse van de kerkelijke sacramenten (waaronder het Avondmaal) (stap 1), gaat hij over tot
een fenomenologische benadering, waarbij hij bij de bespreking van het Avondmaal het eigene van het
Avondmaal bespreekt via een voortdurende vergelijking met diverse andere archetypische en archaïsche
verschijningsvormen van de maaltijd. Zie: Gerardus van der Leeuw, Sacramentstheologie (Nijkerk:
Callenbach B.V., 1949). Zie voor recentere bijdragen: Marcel Barnard, ‘De avondmaalstafel en de
eetkamertafel. Sacramenten als concrete symboolhandelingen of heilig spel,’ in: Kerk en Theologie 68,
Nr. 4 (oktober 2017), 339-352; Angel F. Méndez-Montoya, Theology of Food Eating and the Eucharist
(New York: Wiley-Blackwell Publishing, 2012); Andrea Bieler en Luise Schottroff, Das Abendmahl. Essen
um zu leben (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2007).
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Overzicht van het proefschrift
In hoofdstuk 1 beschrijf ik aan de hand van verschillende bronnen welke accenten
doperse denkers hebben gelegd bij de interpretatie van het Avondmaal. Dit hoofdstuk
dient tegelijkertijd als een explicitering van mijn theoretische en theologische
voorverstaan. Een dergelijke explicitering bevordert het aannemen van een
fenomenologische onderzoekshouding, omdat het helpt het eigen voorverstaan
bewuster te worden, te expliciteren en te beteugelen.
In hoofdstuk 2 beschrijf ik hoe ik te werk ben gegaan tijdens het empirische onderzoek.
Hier bespreek ik het onderzoeksontwerp; welk type empirische fenomenologie ik
hanteerde bij het benaderen van de diverse maaltijden en hoe de verschillende
empirische maaltijdstudies zijn opgezet, uitgevoerd en verwerkt.
Hoofdstuk 3 is de rapportage van het empirisch-fenomenologisch onderzoek naar de
beleving en betekenis van een aantal seculiere maaltijden in Amsterdam.
Hoofdstuk 4 bevat de resultaten van het empirisch-fenomenologisch onderzoek naar de
beleving en betekenis van het Avondmaal bij de doopsgezinde gemeente Amsterdam.
In hoofdstuk 5 beschrijf ik welke thema’s er naar voren komen bij een vergelijking van
de seculiere maaltijden en het Avondmaal en worden deze thema’s nader geduid vanuit
mens-wetenschappelijke literatuur (antropologie, sociologie en filosofie).
In hoofdstuk 6 vergelijk ik de resultaten van het empirisch onderzoek en de onderlinge
vergelijking met de bestaande theologische interpretatie van het doopsgezinde
Avondmaal. Ik beantwoord de onderzoeksvraag of een onderlinge vergelijking leidt tot
een aanvulling of correctie van de gangbare interpretatie van het doopsgezinde
Avondmaal en evalueer de gevolgde methode.
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1 AVONDMAALSTHEOLOGIE VANUIT DOPERS PERSPECTIEF
In dit hoofdstuk beschrijf ik het doopsgezinde perspectief op het Avondmaal. Het
hoofdstuk geeft een indruk van de kwesties en uitgangspunten die doopsgezinden door
de eeuwen heen belangrijk vonden bij de vormgeving en interpretatie van het
Avondmaal. Daarbij baseer ik me op literatuuronderzoek en documentanalyse.
Vanuit de empirisch-fenomenologische methodologie gezien is deze stap
discutabel. Sommige methodologen veronderstellen dat een theoretisch vooronderzoek
niet gepast is binnen een empirisch-fenomenologische onderzoeksbenadering. Een
theoretische voorstudie zou de open onderzoekshouding, die zo belangrijk is binnen de
fenomenologie belemmeren.17 Maar ik schaar mij achter andere methodologen die juist
adviseren om goed geïnformeerd aan te vangen met fenomenologisch onderzoek.
Aangezien niemand zich kan bogen op ‘theoretische maagdelijkheid’,18 is het beter om
bij aanvang van het onderzoek verschillende visies op het onderzoeksonderwerp in
beeld te brengen en met elkaar te confronteren. Op die manier wordt de onderzoeker
zich meer bewust van de betrekkelijkheid van het eigen gezichtspunt en is beter in staat
het eigen voorverstaan te beteugelen. Het bevordert bovendien de transparantie omdat
lezers beter in staat zijn te oordelen hoe de voorkennis van invloed was op het
onderzoek.19
De theoretische uiteenzetting over het dopers perspectief is bovenal nodig
vanwege de opzet van dit onderzoek. Om aanzetten te kunnen leveren voor een
actuele doopsgezinde avondmaalsinterpretatie zal moeten worden gearticuleerd welk
beeld men heeft van de huidige avondmaalsinterpretatie.
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James Spickard, ‘Phenomenology,’ in: Michael Stausberg en Steven Engler (red.), The Routhledge
Handbook of Research Methods in the Study of Religion (London UK, New York: Routhledge, 2011), 335;
Amedeo P. Giorgi en Barbro M. Giorgi, ‘The descriptive phenomenological Psychological Method,’ in:
Paul M. Camic, Jean E. Rhodes & Lucy Yardley (red.), Qualitative Research in Psychology. Expanding
Perspectives in Methodology and Design, (Washington DC: American Psychological Association, 2003),
243-274; Finlay, Debating Phenomenological Research Methods, 12.
18

Volgens Robert Thornberg is het beter om theoretisch vooronderzoek te doen en daarmee het
theoretisch voorverstaan inzichtelijk te maken voor zichzelf en haar lezer, dan om te doen alsof je als
‘theoretische maagd’ (sic: ‘theoretical virgin’) het veld betreedt. Robert Thornberg, ‘Informed Grounded
Theory,’ Scandinavian Journal of Educational Research 56, No. 3 (2012), 244.
19

Ilja Maso en Adri Smaling, Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie (1998; Amsterdam: Boom, 2004), 131.
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Wie de kwesties binnen het veld van de doopsgezinde avondmaalsinterpretatie
in kaart wil brengen, merkt echter al snel hoe verschillend deze interpretaties zijn. Het
theologische denken van doopsgezinden is onoplosbaar pluriform.20 De traditie die
tegenwoordig in Nederland ‘doopsgezind’ genoemd wordt, is een onderdeel van een
doperse beweging die op meerdere plekken in Europa min of meer gelijktijdig
opkwam.21 Men spreekt hierbij van een polygenetische oorsprong, een gelijktijdig
ontstaan te midden van verschillende sociaal-culturele en politieke contexten.22 Dit
leidde tot een onderlinge verscheidenheid aan theologische opvattingen en zeker ten
aanzien van het Avondmaal. Het is niet moeilijk verschillende visies te vinden die je
met elkaar kunt confronteren. De uitdaging is om zowel de onderlinge samenhang als
de variatie overzichtelijk en in kort bestek te presenteren. Om de beschrijving te
beperken, concentreer ik me op een relatief kleine (en eclectische) selectie bronnen
van ‘normatieve’ en ‘formele’ avondmaalstheologie.23 Het gaat daarbij om geschriften
van enkele markante denkers uit de doperse beweging en een paar confessionele
20

Fernando Enns, Ökumene und Frieden, Bewährungsfelder ökumenischer Theologie (Neukirchen-Vluyn:
Neukirchener Verlagsgesellschaft, 2012), 274, 277-285; Auke de Jong, ‘Zoektocht naar doopsgezinde
identiteit, DB 38 (2012), 17-60.
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Symptomatisch voor de verscheidenheid van de beweging is ook de verscheidenheid aan namen die
aan de beweging is gegeven. ‘Anabaptisme’ is de historische verzamelterm voor de beweging, om die
protestantse stromingen van de zestiende eeuw aan te duiden die de zuigelingendoop afwezen. Andere
gangbare termen zijn Mennonieten, Menisten, dopers. Iedere term heeft zijn eigen specifieke historische
achtergrond, maar tegenwoordig zijn de betekenissen van deze termen ineen gevloeid en worden de
termen inwisselbaar gebruikt. In dit proefschrift hanteer ik de term ‘dopers’ als duiding voor de
aanhangers van de internationale en historische beweging en de term ‘doopsgezinden’, voor
hedendaagse Nederlandse doopsgezinden. Het is de term die in Nederland gebruikt wordt voor hen die
verenigd zijn onder de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS). Voor de grote verscheidenheid in
terminologie, zie Piet Visser, ‘Mennonites and Doopsgezinden in the Netherlands, 1525-1700,’ in: John
D. Roth and James M. Stayer (red.), A Companion to Spiritualism and Anabaptism, 1521-1700 (Leiden:
Brill, 2007), 299-300; James M. Stayer, ‘Introduction,’ in: Roth e.a. A Companion to Spiritualism and
Anabaptism, xvii; Samuel Muller, ‘De oorsprong en beteekenis der namen van Mennoniten en
Doopsgezinden,’ Doopsgezind Jaarboekje (1837), 39-50.
22

Zie James M. Stayer, Werner O. Packull en Klaus Deppermann, ‘From Monogenesis to Polygenesis: The
Historical Discussion of Anabaptist Origins,’ MQR 49, No. 2 (1978), 83-121; Samme Zijlstra, Om de
ware gemeente en de oude gronden. Geschiedenis van de dopersen in de Nederlanden 1531-1675
(Hilversum: Verloren, 2000), 21-23.
23

Ik bedoel dat ik me in dit hoofdstuk beperk tot de theologie van theologen, of van auteurs die
leerstellig gezag of leerstellige representativiteit claimen voor het doperse denken over het Avondmaal.
Het onderscheid tussen ‘formele’ en ‘normatieve' theologie behoeft nadere definiëring. De term
‘normatieve theologie’ refereert naar de (avondmaals)theologie die spreekt uit officiële
belijdenisgeschriften. En de term ‘formele theologie’ verwijst vaak naar de theologische interpretatie door
beroepstheologen. Daarnaast is er nog de ‘geleefde theologie’, een term die refereert aan de theologie
die lokaal wordt gearticuleerd en gepraktiseerd. Voor het gebruik van deze verschillende termen zie:
Helen Cameron, Deborah Bhatti, Catherine Duce, James Sweeney, Clare Watkins, Talking about God in
Practice. Theological Action Research and Practical Theology (London: SCM Press, 2010), 54-55.
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teksten, waarin het Avondmaal op een (min of meer)24 gezaghebbende wijze wordt
geïnterpreteerd. Steeds kies ik daarbij een historische bron uit de zestiende eeuw en
een meer hedendaagse.25 Bij de selectie trachtte ik zowel de ‘samenhang’ als de
‘verscheidenheid’ in beeld te houden.
Ik bespreek hoe het doperse perspectief op de avondmaalspraktijk en
avondmaalstheologie enerzijds werd bepaald vanuit het zestiende-eeuwse protest tegen
het klerikalisme en hoe men daartegenover nadruk legde op een voor alle
gemeenteleden toegankelijke avondmaalsviering (par. 1). Anderzijds laat ik zien hoe
het doperse theologische denken over het Avondmaal bepaald wordt door een
antropologisch en ecclesiologisch optimisme (par. 2). Daarna bespreek ik de duiding
van het Avondmaal als een gelofte tot navolging (par. 3) en de duiding van het
Avondmaal als een rituele ontmoeting tussen God en mens (par. 4). Het hoofdstuk
wordt afgerond met een voorlopige beantwoording van de vraag waar nu de meest voor
de hand liggende aanknopingspunten liggen voor verder onderzoek, welke vragen
binnen de doperse reflectie op het Avondmaal het meest prangend zijn en waar
behoefte is aan actualisatie en ontwikkeling.

1 Doperse beweging als protestbeweging tegen het liturgisch klerikalisme
Hoe verschillend hun geografische en sociaal-maatschappelijke en politieke contexten
ook waren, de doperse groepen kwamen allemaal voort uit het zestiende-eeuwse
protest tegen de liturgische praktijk en het morele verval van de kerk. Ze waren in hun
kritiek op de gevestigde kerk geïnspireerd door onder andere Erasmus (1466?-1536),

24

(Theologisch) leergezag is in een Nederlandse doopsgezinde context een problematisch begrip. Vanuit
het congregationalisme wordt vaak gesteld dat er geen leerstellig gezag bestaat en dat het leergezag rust
bij de plaatselijke gemeenten en de individuele leden. Onder Nederlandse doopsgezinden is geen
instantie of geschrift dat algemeen en officieel erkend leergezag draagt. Het is daarom moeilijk om
onderscheid aan te brengen tussen normatieve en formele theologie. Dat laat onverlet dat er door de
tijden heen door doperse denkers (al dan theologisch geschoold) en doperse vertegenwoordigers gezag of
in elk geval ‘representativiteit’ is geclaimd. Het onderscheid tussen formele en normatieve theologie
enerzijds en geleefde theologie anderzijds heeft daarom dus waarde in een doperse context, mits met
voorzichtigheid gehanteerd.
25

Uit de twintigste, of waar mogelijk uit de eenentwintigste eeuw.
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Luther (1483-1546) en Zwingli (1484-1531), maar ze waren radicaler26 in de manier
waarop zij het antiklerikalisme doorvoerden in de liturgische praktijk.
In deze paragraaf ga ik eerst in op de zestiende-eeuwse context, aan de hand
van een van de vroegste bronnen van doperse avondmaalstheologie, de brief van de
kring rond de Zwitserse doper Conrad Grebel (1498-1526) aan zijn eveneens radicale
tijdgenoot Thomas Müntzer (1498-1525).27 De brief bestaat voornamelijk uit
praktijkgerichte liturgische aanwijzingen. Ondertussen komt duidelijk in beeld wat de
vroege dopers bij de uitvoering van het Avondmaal belangrijk vonden en wat zij uit de
liturgie wilden verbannen. Daarna toon ik welke rol het antiklerikalisme toegekend
wordt in meer actuele liturgische overwegingen van het doopsgezinde dienstboek uit
1998.28

1.1 Zestiende-eeuwse doperse liturgische theologie: brief van de Grebelkring
Een belangrijk punt in zestiende-eeuwse onvrede ten aanzien van het leven en de leer
van de kerk, was het rituele machtsverschil dat was ontstaan tussen de clerus die de
Eucharistie leidde en de niet-gewijde participanten. Door de rituele taal (Latijn),
rolverdeling (het voorgaan in de mis was alleen toegestaan aan gewijde priesters) en
architectonische vormgeving (het altaar hoog verheven, met een hek gescheiden van de
gewone kerkgangers, ‘de leken’)29, was de afstand tussen het eucharistisch ritueel en de
niet-gewijde participanten maximaal geworden. Volgens de laatmiddeleeuwse leer was
de mis in staat Gods genade op het kerkvolk neer te laten dalen, via een priesterlijke
bemiddeling. De rol van het kerkvolk bij de bemiddeling van deze genade was
26

Diarmaid McCulloch, Reformation. Europe’s House Divided 1490-1700 (London: Penguin Group,
2004), 148-149; James M. Stayer, ‘The Radical Reformation,’ in: Thomas A. Brady, Heiko A Oberman,
James D. Tracy (red.), Handbook of European History 1400-1600. Late Middle Ages, Renaissance and
Reformation, Vol. 2: Visions, Programs, Outcomes, (Leiden, New York, Köln: Brill, 1995), 249-278; J.
Goertz, Die Täufer. Geschichte und Deutung, (München: Verlag C.H. Beck, 1980), 50.
27

Thomas Müntzer, ’Briefwechsel 69, Konrad Grebel und Genossen an Thomas Müntzer, 5. September
1524,’ in: Schriften und Briefe: Kritische Gesamtausgabe. Quellen und Forschungen zur
Reformationsgeschichte, Number 33, uitg. Günther Franz en Paul Kirn (Gütersloh: Gütersloher
Verlagshaus Mohn, 1968), 265. Digitaal vindbaar via de website van Deutsche Geschichte in
Dokumenten und Bildern, https://ghdi.ghi-dc.org/sub_document.cfm?
document_id=4313&language=german
28

ADS, Werkgroep Kanselboek, De gemeente komt samen. Dienstboek ten behoeve van doopsgezinde
gemeenten (Zoetermeer: Boekencentrum B.V, 1998).
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Jeanne Halgren Kilde, Sacred Power, Sacred Space, Introduction to Christian Architecture and Worship
(New York: Oxford University Press, 2008), 73-74.
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geminimaliseerd. Sinds 1415 was het per concilie-besluit zelfs verboden de kelk uit te
reiken aan kerkgangers.30 Volgens het principe van het ex opere operato31 had het
ritueel een objectief effect. Men zou zelfs kunnen zeggen dat het eucharistisch ritueel
in dit denken niet zozeer een medium van Gods genade was, maar zelfs de
veroorzaker32 van de genade die op de deelnemer werd overgebracht. Deelname aan
de eucharistie was volgens dit denken van groot belang, om niet van Gods genade
verstoken te zijn.
Aan het einde van de late Middeleeuwen groeide echter het protest tegen dit
denken. Het idee dat men afhankelijk was van de priester voor bemiddeling van Gods
genade werd niet langer geaccepteerd. De opvatting dat de uitvoering van het ritueel
Gods ‘objectieve’ genade kon overbrengen, werd door de radicalen niet meer
geloofwaardig gevonden. De dopers volgden aanvankelijk het spoor van Luther en van
Zwingli. Vooral Zwingli’s opvattingen spraken aan. Net als Zwingli33 wezen ze niet
alleen de leer van de transsubstantiatie af, maar ook Luthers alternatief van de
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Dit in reactie op het verzet tegen het onthouden van de kelk (het gebruik van Latijn) van de
Tsjechische filosoof Jan Hus, zie David Grumett, Material Eucharist (Oxford: Oxford University Press,
2016), 245. Grumett geeft overigens een verklaring voor het verbod om de beker aan te reiken aan het
volk. Gebaseerd op een exegetisch combineren van 1 Kor. 11:27 (Paulus’ waarschuwing dat wie
onwaardig eet en drinkt schuld op zich laadt) met de oudtestamentische verhalen waarin mensen die niet
waardig met de ark van het verbond waren omgegaan, onmiddellijk stierven (Lev. 10:1-2, 1 Sam. 6:19, 2
Sam. 6:6-7), stelde de priester zich tijdens de Eucharistieviering als plaatsvervanger op voor het kerkvolk.
Mocht God de omgang met de eucharistie op dat moment onwaardig vinden, dan zou de priester door
de wrake Gods getroffen worden en kerkvolk gespaard blijven.
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Wat betreft het begrip ex opere operato volg ik de definitie vanuit het Oxford Handbook of Catholic
Theology: ‘ex opere operato means ‘from the work worked’, and refers to the infallible effect of the
sacraments accomplished by God alone, which depends on the valid performance of a sacrament’s
proper form and matter by a legitimate minister’. Kimberly Hope Belcher, ‘Sacramental and Liturgical
Theology 1900-2000,’ in: Thomas L. Humphries, Lewis Ayres and Medi Ann Volpe (red.), Oxford
Handbook of Catholic Theology (Oxford: Oxford University Press, 2015), 751.
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Conor Sweeney, Sacramental Presence after Heidegger. Onto-theology, Sacraments and the Mother’s
Smile, (Eugene Oregon, Cascade Books, 2015), 29; Louis-Marie Chauvet, The Sacraments. The Word of
God at the Mercy of the Body (Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 2001), xiii-xvii.
33

Luthers consubstantiatieleer is een aanpassing op de transsubstantiatieleer, meer dan een verwerping.
Volgens de leer van consubstantiatie is Christus fysiek present in de materiële elementen brood en wijn,
maar de substantie van brood en wijn wordt daarbij niet vervangen of verdrongen door de substantie van
het lichaam en het bloed van Christus, zoals bij de transsubstantiatieleer. Substantie van brood en wijn
en van Christus raken aan elkaar verbonden, maar concurreren niet met elkaar. Grumett, Material
Eucharist, 120-121 en 179.
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consubstantiatie.34 Net als Zwingli stonden de dopers een radicale versobering van de
liturgie voor.35 Exemplarisch voor de beoogde liturgische versobering van de
avondmaalsliturgie is de brief van de dopers in de kringen rond Conrad Grebel,36
gericht aan Thomas Müntzer (een andere radicale protestant uit die tijd):
10. Daß nachtmal der vereimbarung hat Christus uffgesetzt und pflantzet. 11.
Die wort, so Mathei 26. Marci 14. Lucae 22. und 1. Cor. 11, sollend allein
gebrucht werden, weder minder noch me. [12.] Der diener uß der gmein solte
sy vorsprechen uß einem der evangelisten oder uß Paulo. 13. Sind wort deß
uffgesetzten malß der vereimbarung, nit der consecrierung. 14. Eß sol ein gmein
brot sin, on götzen und zůsatz. 15. Wann eß bringt ein glichsenden andacht und
anbettung deß brotes und ein abtzug von dem innerlichen. Eß sol ouch ein
gmein trinkgschirr sin. 16. Dießes wurd die anbettung abtün und recht
erkantnuß und verstand deß nachtmalß bringen, die wil daß brott nüt anderß ist
dann brot, im glouben der lib Christi und ein inlibung mit Christo und den
brüderen; wann im geist und liebe můß man essen und trinken, wie Jo. im 6. ca.
und in den andren antzeigt, Paulus im 10. und 11. zum Corinthieren, actuum 2.
clar erlernet wirdt.37
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De consubstantiatieleer is de leer waarbij de ‘werkelijke tegenwoordigheid’ (d.w.z. de
tegenwoordigheid in lichaam en bloed of ‘de substantie’) van Christus zich bij de elementen van brood
en wijn voegen. De substantie van het brood en de substantie van de wijn worden volgens deze leer niet
geheel vervangen door de substantie van lichaam en bloed, zoals men veronderstelt in de gedachtengang
van de transsubstantiatieleer. Grumett, Material Eucharist, 179.
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Ter vergelijking, voor Zwingli’s ontwerp van een versoberde avondmaalsliturgie: Huldrych Zwingli,
Aktion oder Bruch des Nachtmahls: Gedechtnus oder Dancksagung Christi, wie sy uff Osteren zuo
Zürich angehebt wirt im jar, als man zalt, 1525. Institut für Schweitzerische Reformationsgeschichte
http://www.irg.uzh.ch/static/zwingli-werke/index.php?n=Werk.51 (geraadpleegd 11 juni 2021).
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Voor een bespreking van zowel de sterke overeenkomsten als de verschillen tussen het denken van de
Zwitserse dopers en Zwingli en voor een uitgebreide bespreking van de historische achtergronden van de
Grebelbrief, zie Andrea Strübind, Eifriger als Zwingli. Die Frühe Täuferbewegung in der Schweiz (Berlin:
Duncker & Humblot, 2003), 213-292.
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Thomas Müntzer, Briefwechsel, Engelse vertaling: ‘Tenth, the Supper of unity was set up by Christ and
established by Him. 11. Only the words of Matthew 26, Mark 14, Luke 22, and 1 Corinthians 11 shall be
used: no more and no less. 12. The minister of the congregation shall pronounce them, reading from one
of the Gospels or Paul. 13. They are the words of institution of the Supper of unity, not of consecration.
14. Common bread shall be used, with no idolatry and with no additions: for these (human additions)
introduce a make-believe reverence and adoration of the bread, as well as a turning away from the
inward. Also a common drinking vessel shall be used. 16. This will eliminate the adoration, and
guarantee a true knowledge and understanding of the Supper. For the bread is simply bread, yet by faith
the body of Christ, and an incorporation into the body of Christ and with the brethren. One must eat and
drink in the Spirit and in love, as John 5 and elsewhere indicate, as Paul points out in 1 Corinthians 10
and 11, and as Acts 2 clearly teaches.’ Website GHDI, https://ghdi.ghi-dc.org/docpage.cfm?
docpage_id=5248 (geraadpleegd 11 juni 2021).
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Net als Zwingli wilden de dopers door een radicale versobering van de liturgie de
adoratie wegnemen die in de late Middeleeuwen rondom het brood en de beker38 was
ontstaan. Het brood en drinkgerei moest gewoon zijn, alle opsmuk werd weggenomen.
Tijdens het Avondmaal werd niets gezegd dan de instellingswoorden. Net als bij
Zwingli is er een onderscheid tussen het uiterlijke en het innerlijke, het draait alles om
het innerlijke en geestelijke van het gebeuren: ‘Het brood niets anders dan brood’,
maar ‘in geloof’ is het ‘de inlijving in de gemeenschap met Christus en de broeders’.
Toch scheidt de kring rond Grebel zich af van Zwingli. Het verschil lag voor een
belangrijk deel in de opvattingen over de kerk, de ecclesiologie. Zwingli had met zijn
kerkhervormingen een brede volkskerk voor ogen, waarin het onderscheid tussen
uitverkorenen en niet-uitverkorenen onzichtbaar was.39 Zwingli’s kerk werd geleid door
theologisch geschoolde voorgangers, die nauw samenwerkten met de overheid. Kerk en
overheid samen bewaarden volgens Zwingli de orde en veiligheid in de samenleving.40
De dopers daarentegen waren revolutionairen. Zij stonden niet voor een brede
volkskerk waarin de ware kerk onzichtbaar was, maar voor een zichtbare
‘gelovigenkerk’. Ze waren radicaler in hun antiklerikalisme en congregationalistisch.
Deze kerk was een gemeenschap van overtuigde christenen, die allen gelijk aan elkaar
waren, in hun bereidheid hun leven te heiligen en zich zo van ‘de wereld’ te
onderscheiden. Voor hen was de kerk een gemeenschap van mensen die bereid waren
hun ‘kruis op te nemen’, oftewel zich door de wereld te laten vervolgen, als getuigenis
van hun geloof in Christus.
Deze verschillende kerkopvattingen brachten ook een groot verschil in de
interpretatie van het Avondmaal. Zwingli interpreteerde het Avondmaal voornamelijk
als een viering van de dankbaarheid om de verzoening en de genade die God had
getoond in het offer van Christus. Tijdens het Avondmaal worden deelnemers volgens
Zwingli gesterkt in hun vertrouwen en geloof dat God hen met genade heeft bekleed.41
De dopers in de kringen rond Grebel leggen daarentegen andere accenten. Bij hen
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een beschrijving van deze adoratie zie: Grumett, Material Eucharist, 105-110.
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Peter Opitz, ‘Huldrych Zwingli,’ in: Paul T. Nimmo and David A. S. Fergusson (red.), The Cambridge
Companion to Reformed Theology (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 126.
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Gordon Bruce, ‘Huldrych Zwingli,’ The Expository Times, Vol. 126, No. 4 (2014), 163.
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Opitz, Huldrych Zwingli, 127-129.
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wordt het Avondmaal een rituele maaltijd van ‘broeders’, die zich met Christus en
elkaar verenigden. De onderlinge gelijkwaardigheid en de bereidheid Christus na te
volgen in zijn lijden worden sterk benadrukt:
17. Ob eß wol nun brott ist, so gloub und brůderliche liebe vorgat, sol eß mit
freud genommen werden, wann so manß bruchte in der gmein, solt eß unß
antzeigen, daß wir warlich ein brott und lib und ware brüder mitteinander
werind und sin weltind etc. 18. So einer aber sich funde nit brůderlichen mögen
läben, ißt er zů der verdammnuß, wann er ißt on unterscheid wie ein ander mal,
und schendt die liebe, daß inner band, und daß brott, daß usser. 19. Wann eß
ermant in ouch nit an den lib und blůt Christi, deß testamentes an dem crütz,
daß er umb Christi und der brüderen, deß houptes und glideren willen läben
und liden well. 20. Eß solt ouch nit von dir ministriert werden. Darmit gieng die
meß ab, daß einig essen; wann daß nachtmal ist ein antzeigung der
vereimbarung, nit ein meß und sacrament; […] 24. So du eß je zůdienen wilt,
woltend wir, eß gschech on pfäffische kleidung und meßgwand, on gsang, on
züsatz.42
Het Avondmaal was voor de dopers rond Grebel meer dan een viering van de
genadevolle (onverdiende) bekleding met genade. Het ging primair om de onderlinge
liefde, de absolute gelijkwaardigheid en de collectieve bereidheid te leven en te lijden
in navolging van Christus.43 In de passage wordt ondertussen ook duidelijk dat de term
sacrament door de kring van Grebel van de hand wordt gewezen, omdat ze deze term
vereenzelvigen met de mispraktijk van de oude kerk. De aandacht is niet zozeer gericht
op wat het Avondmaal van godswege betekent, als wel op wat het vanuit de mensen
betekent. Het Avondmaal is in de eerste plaats een verbondsmaaltijd, met ‘Christus en
de broeders’.
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Vertaling in Engels https://ghdi.ghi-dc.org/docpage.cfm?docpage_id=5248 : Although it is simply
bread, where faith and brotherly love prevail it shall be partaken of with joy. When observed in that way
in the congregation it shall signify to us that we are truly one loaf and one body, and that we are and
intend to be true brothers one with another. 18. But if one should be found who is not minded to live the
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Huldrych Zwingli, The Implementation of the Lord’s Supper (originele titel: Aktion oder Bruch des
Nachtmahls) vertaald door Jim West, Pitts Theological Library, 2015, 14. Gevonden op de website van
Pitts Theological Library: http://pitts.emory.edu/files/publications/ZwingliLordsSupper.pdf (geraadpleegd
11 juni 2021). Vergelijk Opitz, Huldrych Zwingli, 128.
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Al met al is het denken van de eerste generatie dopers ‘deconstructief’ te noemen. Alles
wat niet rechtstreeks terug te voeren was tot de bijbelse getuigenis van de vroege
christelijke gemeenschap moest worden geschrapt. Omdat het woord ‘sacrament’ niet
in de bijbel voorkomt, moest het woord verdwijnen, samen met alle liturgische opsmuk
en leiderschap. Alle nabijbelse theologische vocabulaire en gedachtengoed was
aanvankelijk verdacht. Een constructiever en systematisch-theologischer
beargumenteren volgde pas later, in de tweede generatie van doperse denkers.44 In
paragraaf 3 en 4 ga ik nader in op de manieren waarop latere dopers het Avondmaal al
dan niet interpreteerden als een sacrament.

1.2 Hedendaagse doperse opvattingen over liturgie: De gemeente komt samen
Toen de ADS in 1998 het nieuwe liturgische dienstboek uitgaf onder de titel ‘De
gemeente komt samen’, werd duidelijk dat het ideaal van een sobere,
congregationalistische liturgie nog voortleeft. De ADS-werkgroep die verantwoordelijk
was voor de samenstelling koos ervoor om de liturgische aanwijzingen van bijbelstheologische verantwoording te voorzien. De formuleringen lijken geënt op de brief van
de Grebelkring. Net als de brief claimen de auteurs van het dienstboek gezag, met
beroep op een selectie bijbelcitaten. Bovendien refereren ze aan de zestiende-eeuwse
generatie dopers. De auteurs schrijven:
Toen we bij de traditie te rade gingen, constateerden we dat voor de zestiendeeeuwse dopers de uitleg van de bijbel centraal stond. Door de bijbel te lezen,
kwamen ze tot nieuwe inzichten en ontdekten ze een nieuw leven. Als groepen
leken die zich wilden oefenen in het vasthouden aan het nieuwe leven, kwamen
ze samen. Hun bijeenkomsten hadden een anti-clericaal karakter en waren wars
van pracht en praal. Gemeentezang kwam, toen gezongen kon en mocht
worden, in plaats van koorzang, die de gemeente tot verdere passiviteit had
gebracht. Een altaar was onnodig en zelfs in tegenspraak met wat men
voorstond. Men kwam samen om te leren in gewone huizen, in een
boerenschuur, zelfs – zo nodig – in de vrije, veilige natuur. De leraar zat (niet
eens: stond) hooguit op een lichtelijk verhoogd podium.45
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Prominent is bovendien het beroep op de traditie. De auteurs motiveren en legitimeren
hun keuzes door te verwijzen naar zestiende-eeuwse dopers. Zo winnen de door hen
gepresenteerde liturgische ordes aan normativiteit. De auteurs van het dienstboek
benadrukken de eenvoud en de gezamenlijkheid van de liturgische praktijk van de
eerste dopers.
Kritisch beschouwd is het geschetste beeld van de zestiende eeuw echter
geromantiseerd. Direct na de eerste jaren – al in de tweede helft van de zestiende eeuw
– kreeg het gemeenteleven van de dopers een geïnstitutionaliseerde vorm, waarbij het
pastoraal, leerstellig en liturgisch leiderschap in handen kwam van oudsten, leraren en
predikanten.46 Het egalitarisme dat door de auteurs wordt beschreven hield onder
dopers dus niet lang stand. Toch maakt deze geromantiseerde identiteit-narratief uit het
dienstboek van 1998 duidelijk dat het ideaal van een eenvoudige vormgeving en een
democratische liturgische praktijk wordt verheven als normatief kenmerk van ‘doperse
liturgie’.47 Het antiklerikalisme en de liturgische soberheid van de beginperiode zijn in
1998 de normatieve waarden die centraal staan in de liturgische modellen van het
dienstboek. Dat blijkt ook in de toelichting op het model voor de orde van dienst van
het Avondmaal. Bij de afweging van twee opties ter vormgeving van het ritueel
schrijven de samenstellers:
Onze traditie kent twee vormen van de Maaltijd. De eerste is bij aanzitting aan
tafels. Dat was de oorspronkelijke gereformeerde traditie in ons land, die het
eerst door de Waterlandse doopsgezinden werd overgenomen. De tweede vorm
is bij ronddeling. Die vorm is het sterkst anticlericaal … In beide vormen is een
gelijkwaardige rol weggelegd voor de leraar,48 liturg en kerkenraad. … Er zijn
ook wel andere vormen te bedenken waarin die gelijkwaardigheid tot uiting
komt.49
Hoewel de auteurs constateren dat het Avondmaal in de praktijk op verschillende
wijzen wordt uitgevoerd, is het traditionele antiklerikalisme een leidend motief in hun
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Piet Visser, Mennonites and Doopsgezinden in the Netherlands, 309-310.
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liturgische aanwijzingen. Bij het maken van keuzes ten aanzien van de vormgeving
worden de gebruikers van het dienstboek geadviseerd om vooral datgene te kiezen dat
de waarde van gelijkwaardigheid uitdrukt.
Samengevat is in de doperse visie op de liturgische praktijk de liturgische eenvoud en
de onderlinge gelijkwaardigheid tussen de deelnemers van groot belang voor de
besproken bronnen. In plaats van de priesterlijke bemiddeling en de objectieve werking
van het avondmaalsritueel (het ‘ex opere operato’) benadrukten dopers dat de kwaliteit
van de avondmaalsviering afhankelijk was van de onderlinge verbondenheid en
eenheid van de gemeente. Wat betreft de liturgische vormgeving werd de soberheid
benadrukt, de liturgie moest verstoken zijn van opsmuk, pracht en praal. De aandacht
van deelnemers moest niet gericht zijn op de uiterlijke materie, maar op de onderlinge
eenheid en gemeenschappelijke toewijding aan de navolging van Christus. De
vormgeving moest de onderlinge gelijkwaardigheid en verbondenheid in de gemeente
onderstrepen.
Bij de beschrijving viel echter op dat kerkhistorici het beeld nuanceerden van de
radicale gelijkwaardigheid dat door de auteurs van het dienstboek uit 1998 wordt
geschetst. Dit roept de vraag op of de onderlinge gelijkwaardigheid en soberheid nog
steeds centraal staan in de hedendaagse vormgeving van het ritueel en hoe dit wordt
beleefd door de deelnemers. Mogelijk zal deze vraag na het empirisch onderzoek
beantwoord kunnen worden.

2 Vertrekpunt: antropologisch en ecclesiologisch optimisme
Vaak vertrekken schetsen van de doperse visie op het Avondmaal vanuit een
kerkhistorisch perspectief. Historisch beschouwd kan de doperse beweging inderdaad
begrepen worden als een radicale variant van het breder levende protest tegen de
laatmiddeleeuwse eucharistische praktijk en theologie, zoals ik schetste in de vorige
paragraaf. Maar de doperse opvattingen over het Avondmaal worden niet alleen
bepaald door een negatieve benadering van de laatmiddeleeuwse eucharistische
praktijk en theologie. Vanuit confessionele bronnen blijkt dat de doperse visie op
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theologie voortkomt uit een eigen visie op de mens en op de wedergeboorte.50
Hierdoor wint uiteindelijk ook het doperse perspectief op het Avondmaal aan
eigenheid.
In deze paragraaf wordt eerst het doperse mensbeeld beschreven en het
bijbehorende optimisme51 over de toegankelijkheid van de wedergeboorte en over de
menselijke vermogens tot levensbetering, ook wel levensheiliging genoemd. Vervolgens
laat ik in het tweede deel van de paragraaf zien hoe dat optimisme ten opzichte van de
menselijke mogelijkheden onmiddellijk wordt omgezet in een evenzo optimistische
ecclesiologie. We zullen zien hoe het Avondmaal vanuit deze antropologie en
ecclesiologie primair wordt verstaan als een publiekelijk toonbeeld van christelijke
gezindheid (ten overstaan van de gezindheid van de wereld).
In beide delen van de paragraaf ga ik op dezelfde wijze te werk als in de vorige
paragraaf: ik bespreek zowel de antropologie als de ecclesiologie vanuit een zestiendeeeuwse en een hedendaagse bron. De paragraaf rondt af met een bespreking van de
kanttekeningen die de laatste jaren zijn gemaakt ten aanzien van het beschreven
denkpatroon.

2.1 De optimistische antropologie
Om te illustreren hoe optimistisch het doperse denken over de mens is, bespreek ik
eerst de Waterlandse belijdenis uit 1577 en vervolgens de (internationale) Shared
Convictions uit 2006.
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Dat de eigenheid van het doperse perspectief op theologie voornamelijk wordt bepaald door de
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2.1.1 De Waterlandse belijdenis van 1577
De Waterlandse geloofsbelijdenis is de oudste doopsgezinde geloofsbelijdenis met een
complete theologische formulering voor doopsgezinde gemeenten in Nederland. Het
artikel over de erfzonde geeft een representatief52 beeld van de antropologie in dopers
perspectief:
Wy ghelouven dat Adam doer syn overtredinghe syn leven verdorven heeft ende
over hem ende alle syn nacomelinghen die tijtlijcke ende eeuwighe doodt
geladen heeft […] toch belijden wij dat die zelve mensche soe ganscheliick van
den beelde ofte lichte Gods niet berooft en is alsoe dat hy ghelyk sonder enich
licht ghans duysternisse synde die Duyvelen heel ghelijck soude geworden sijn,
maer wij belijden dat godt sijn barmherticheit in den vervallen mensche ende
alle zijnen nacomeling noch enighe glysteren des licht bewaert heeft. Waer doer
hij noch vermach sommighe duechden te duen en sommighe sonden te laeten,
ende kan doer het getrou waernemen des selves doer des heeren genade tot een
meerder53 [genade] gheleyt ende van den heere ghebracht werden.54
Hoewel de auteurs van de belijdenis de leer van de zondeval niet ontkenden,
verwierpen ze de reformatorische gedachte dat de menselijke ziel totaal verduisterd
was. Een ‘glinstering’ van het goddelijke licht bleef volgens de meeste dopers de
menselijke ziel verlichten, ook na de val van Adam.55 Dankzij deze ‘glinstering’ is het
voor ieder mens mogelijk om het beeld of het licht van God in Christus te herkennen.
52
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2005); Cornelis Augustijn, Erasmus: Der Humanist Als Theologe Und Kirchenreformer (Leiden: Brill,
1996), 325-350; Kenneth R. Davis, ‘Erasmus as Progenitor of Anabaptist Theology and Piety,’ MQR 47,
No. 1 (1973), 163-178.
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De Waterlanders meenden dat wedergeboorte daarom toegankelijk was voor ieder
mens.56 Ook de levensheiliging stelden zij zich voor als iets eenvoudigs, voor eenieder
die zich met hulp van de Geest toewijdde aan een leven in navolging van Christus.57
Het initiatief tot toenadering wordt voorgesteld als van God, maar vanuit het vermogen
van de mensen ‘deugden te doen en sommige zonden te laten’, kan de mens ‘door
genade tot meerdere genade gebracht worden’.58
2.1.2 De Shared Convictions (2006)
De productie van kerkelijke confessionele teksten (teksten die gezaghebbend zijn voor
de doopsgezinde gemeente) is in Nederland vanaf de 19e eeuw ongebruikelijk
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Met andere woorden, dopers verwierpen de predestinatieleer. Dat deze predestinatieleer van Johannes
Calvijn een verklaring bood voor het feit dat niet ieder zich bekeerde, interpreteerden de dopers als een
tegennatuurlijke koppigheid. Sinds Jezus God en mens verzoende, is de weg voor ieder vrij om ‘de oude
Adam af te leggen’ en zich via doop en navolging te laten hervormen en ‘heiligen’. Niemand is daarbij
nog gehinderd door zijn natuur (erfzonde of predestinatie), volgens deze doperse redenatie. McCulloch,
Reformation, 243; Zijlstra, Om de ware gemeente, 89-90 (met betrekking tot de denkbeelden van
Melchior Hoffman), 158-9 (met betrekking tot het gedachtegoed van David Joris), 187-189 (met
betrekking tot de denkbeelden van Menno Simons).
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Hun tweede belijdenis (1610) is niet minder optimistisch en gaat eveneens uit van de vrije wil en de
universaliteit van Gods aanbod van genade (afwijzing van predestinatie). De vrije wil om Gods aanbod
van genade aan te nemen was niet geheel beschadigd door de zondeval. Nadat Christus gestorven was
voor de zonden is aan ieder verzoening aangeboden. Het is aan de mens het aanbod aan te nemen en
via gebed tot de genadevolle God de juiste kennis te vergaren om Christus getrouw na te kunnen volgen.
Zo doet God zijn ‘gedaante en beeld’ in mensen ‘geboren’ worden en worden zij deel van de goddelijke
natuur van Christus. Zie: Hans de Rys en Lubbert Gerritz, ‘Tweede Waterlandse Belijdenis 1610’, in:
Hermanus Schijn, Geschiedenis der Protestantsche christenen in 't Vereenigd Nederland genoemd
Mennonieten (Amsterdam: Jacobus Verheiden en Willem Kroon, 1727), 157 (art. IV), 158 (art. V), 171v
(art.XIX), https://books.google.nl/books?id=-71kAAAAcAAJ&hl=nl&pg=PA183#v=onepage&q&f=false
(geraadpleegd 11 juni 2021).
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Dopers wordt van oudsher verweten ‘pelagiaans’ te zijn, alsof zij beweren dat mensen kunnen
meewerken aan hun rechtvaardiging door ‘goede werken’. Vroege doperse denkers benadrukten ten
aanzien van de rechtvaardigingsleer dat de rechtvaardiging ‘alleen aan God’ te danken is. Zonder het
heilsinitiatief van God is de mens verloren. Christus is gestorven voor de zonden van de mens en alleen
hierdoor is een mens in staat te leven in een verzoende staat met God. In dit opzicht stemt het doperse
denken overeen met de paulinische soteriologie en rechtvaardigingsleer. Maar ‘menselijke goede werken’
hebben volgens dopers een belangrijke rol bij de levensheiliging. Wanneer iemand na ‘wedergeboorte’
onveranderd volhardde in immoraliteit, uitten de vroege dopers twijfels ten aanzien van de oprechtheid
van de menselijke bekering. Wanneer iemand zegt te geloven in het verzoenende werk van God-inChristus en zegt te zijn wedergeboren, dan kan iemand, levend onder invloed van de kracht van de
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doperse denken slechts vanuit de kracht van de Heilige Geest mogelijk zijn, lijkt er toch sprake van een
‘samenwerking’ tussen God en mens bij de levensheiliging. Het belang van ‘goede werken’ werd door
dopers in de leer van de levensheiliging dermate benadrukt, dat het label ‘semi-pelagianisme’ toch voor
de hand lag. Finger, Contemporary Anabaptist Theology, 489; Sjouke Voolstra, ‘Eten en drinken tot ons
oordeel,’ in: Anna Voolstra, Alle G. Hoekema en Piet Visser (red.), Beeldenstormer uit Bewogenheid
(Hilversum: Verloren, 2004), 226.

32

geworden.59 Op internationaal niveau is het echter niet moeilijk om een hedendaags
equivalent van de Waterlandse belijdenis te vinden, dat getuigt van hetzelfde
antropologische optimisme.
In 2006 bracht de Mennonite World Conference (MWC) The Shared Convictions
uit, een document dat is opgesteld door zevenennegentig afgevaardigden vanuit de
MWC-gemeenschap, met een verklaring van ‘gedeelde geloofsovertuigingen’.60 Het
document werd van commentaar voorzien door theoloog Alfred Neufeld. Het
antropologisch optimisme is in de publicatie te vinden, al moet men daarvoor wel
uitwijken naar het commentaar van Neufeld bij het artikel over de ecclesiologie.61 Ter
ondersteuning van het artikel schrijft Neufeld over de relatie tussen God en mens:
Humankind was created into the image of God and received the divine breath of
life. This divine origin suffered fatal deterioration because of sin. The image of
God, although not deleted in humankind, is often presented as a painful
distortion. We recognize that there is an extreme difference between the
character of God and the character of humanity. Nevertheless, as human beings
we have the possibility and the vocation to enter into a restorative relationship
with our Creator. In Christ, the Creator offers to become our father and to adopt
us as children.62
Neufeld verwoordt de doperse antropologie langs dezelfde lijnen als de Waterlandse
belijdenis: al is Gods beeltenis in de mens door zonde pijnlijk vervormd, zij is niet
volledig uitgewist in de mensheid. Daarom kan de mens reageren op het verzoenend
initiatief van God, zoals getoond in Christus. De weg tot levensheiliging ligt voor
iedereen open. Sterker nog, ieder mens is geroepen zich als ‘kind’ door God te laten
‘aannemen’ en om vanuit de herstelde relatie met God te leven. De redenering is
dezelfde als die van de Waterlandse belijdenis uit de zestiende eeuw. De tekst getuigt
van een groot optimisme ten aanzien van de mogelijkheden van de mens om zich te
bekeren en zich vanuit een herstelde relatie van God te beteren.
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Christian Neff, John C. Wenger, Harold S. Bender and Howard John Loewen, ‘Confessions,
Doctrinal’ (art. 1989). Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online (GAMEO) website http://
gameo.org/index.php?title=Confessions,_Doctrinal&oldid=162884, (geraadpleegd 11 juni 2021).
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Alfred Neufeld, What we believe together. Exploring the ‘Shared Convictions’ of Anabaptist-Related
Churches, 2nd Ed. (New York: Good Books Skyhorse Publishing, 2015), 1.
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Tekst van het artikel zelf: ‘As a church, we are a community of those whom God's Spirit call to turn
from sin, acknowledge Jesus Christ as Lord, receive baptism upon confession of faith, and follow Christ in
life.’ Neufeld, What we believe together, 4.
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Neufeld, What we believe together, 24-25.
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Ondertussen valt in een onderlinge vergelijking tussen de Waterlandse belijdenis
en de Shared Convictions op dat de antropologie in de laatstgenoemde tekst een
ondergeschikte plek toebedeeld krijgt. Waar de auteurs van Waterlandse belijdenis een
afzonderlijk artikel wijden aan de erfzonde en zo het mensbeeld prominent aan de
orde stellen, worden de antropologische uitgangspunten in de Shared Convictions
geschaard onder de ecclesiologie. Ze staan niet eens in het artikel zelf, maar in het
begeleidende commentaar. Dit is tekenend, zoals we zullen zien in het vervolg van de
paragraaf. Twintigste-eeuwse dopers richtten zich niet graag op de antropologie, met al
zijn individueel-psychologische en persoonlijke spirituele63 aspecten. Ze gaven er de
voorkeur aan om vooral op het geloof te reflecteren vanuit het collectieve en sociaalethische perspectief.

2.2 De optimistische ecclesiologie
Vanuit het dopers optimisme over de menselijke aanleg om zich door God te laten
aanspreken en om wedergeboren te worden, richtte de aandacht zich altijd al als
vanzelfsprekend op de christelijke gemeenschap. Levensheiliging geschiedde
uitsluitend via navolging van Christus. Deze navolging kon alleen in relatie met
anderen worden gepraktiseerd. Het is in alle doperse uiteenzettingen over het
Avondmaal dan ook te zien dat het denken vertrekt vanuit de gemeenschap. Daarbij
spelen de sociale ethische aspecten een grote rol.
Om dit te illustreren vergelijk ik in deze paragraaf een passage uit het werk van
Menno Simons met een twintigste-eeuwse bron, namelijk de Nederlandse
doopsgezinde reactie op het oecumenische rapport Baptism, Eucharist and Ministry
(1984).64 Terwijl de vergelijking laat zien hoe het Avondmaal in beide bronnen ethisch
wordt geduid als een toonbeeld van de verzoende gemeenschap, maakt de vergelijking
daarnaast een significant verschil zichtbaar. Waar we bij Simons zien hoe de onderlinge
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Met spiritueel bedoel ik ‘de persoonlijke verhouding met God betreffend’.
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ADS (Seminarium en Commissie Geestelijke Zaken), Doopsgezinde reactie op de Verklaringen van de
Commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken inzake Doop, Eucharistie en Ambt
(hierna ‘BEM-reactie’). Zie website Katholieke vereniging voor Oecumene, https://www.oecumene.nl/
files/Documenten/Reactie_Doopsgezind.pdf?ml=0&iframe=0.
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gezindheid centraal staat en de interpretatie mystieke65 ondertonen heeft, daar is de
mystieke dimensie in de twintigste-eeuwse interpretatie buiten beeld. De auteurs
verwoorden vooral de betekenis die het Avondmaal heeft in de maatschappelijke en
politieke context.
2.2.1 De avondmaalsinterpretatie van Menno Simons (gest. 1561)
Hoe belangrijk het gemeenschapsaspect is in de zestiende-eeuwse doperse interpretatie
van het Avondmaal, bleek al bij het bespreken van de brief van de kring rond Conrad
Grebel aan Thomas Müntzer. We zagen hoe zij het Avondmaal interpreteerden als ‘ein
inlibung mit Christo und den brüderen‘ ‘een inlijving met Christus en de
broederen’ (par. 1.1) en als ‘antzeigung der vereimbarung’, toonbeeld van verbinding
van het verbond. Ook in het schrijven van Menno Simons zijn de gemeenschapsaspecten erg belangrijk. Het Avondmaal is een toonbeeld van het nieuwe leven dat
Christus mogelijk heeft gemaakt. Wanneer deelnemers met geloof, liefde en aandacht
deelnemen, is Christus in de samenkomst aanwezig, zo schrijft hij:
[W]aar dit heilige Nachtmaal met zulk geloof, liefde, aandacht, vrede, enigheid,
hart en gemoed gebruikt wordt, daar is Christus Jezus met zijn genade, geest en
belofte en de verdienste van zijn lijden, ellende, vlees, bloed, kruis en dood,
zoals hij zelf zegt: ‘Zo waar dat er twee of drie vergaderd zijn in mijn naam daar
ben ik midden onder haar’ [verwijzing naar Matteüs 18:20]. Maar zo waar de
reine kennis van Christus, het werkelijke geloof, het nieuwe leven, de christelijke
liefde, vrede en enigheid niet zijn, daar is het niet het Nachtmaal van de Heer,
maar is het een verachting en bespotting van het bloed en de dood van
Christus.66
De tekst getuigt van wat ook wel een subjectieve avondmaalsinterpretatie wordt
genoemd. Niet de uiterlijke (of ‘objectieve’), materiële voltrekking is doorslaggevend,
maar de spirituele gesteldheid van de deelnemers maakt het Avondmaal tot een
waarachtig gebeuren. Bovendien worden de sociaal-ethische aspecten door Simons
geaccentueerd. Niet alleen de individuele ‘geloof,… hart en gemoed’ of ‘de reine
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Menno Simons, ‘Een Fundament ende klare aenwijsinge vande salighmakende leere Jesu Christi,’ in:
Menno Simons, Opera Omnia Theologica. Of alle Godtgeleerde Wercken van Menno Symons
(Amsterdam: Joannes van Veen, 1681), 27.
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kennis van Christus, het werkelijke geloof’ maakt het Avondmaal betekenisvol, maar
vooral ook de ‘christelijke liefde, vrede en enigheid’. Het Avondmaal wordt tot een
toonbeeld van een gemeenschap die samen ‘het nieuwe leven’ leeft. Het aspect van
spirituele en ethische ‘enigheid’ dat Simons in deze passage benadrukt, wordt in de
doperse avondmaalsduiding dermate belangrijk dat de term enigheid onder
doopsgezinden een aanduiding wordt voor het Avondmaal als geheel.67
Ondertussen gaat Simons ervan uit dat Christus present en tegenwoordig is in
avondmaalsviering, zodra de deelnemers met de juiste intentionaliteit voor het
Avondmaal vergaderd zijn. Met zijn verwijzing naar Matteüs 18:20 (‘daar waar twee of
drie in mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun midden’) krijgt zijn avondmaalsinterpretatie een sacramentele toon. Elders spreekt Simons zelfs over het Avondmaal als
een ‘sacramentelijk teken’,68 en nog weer elders geeft hij met mystieke beeldspraak
hoog op over het Avondmaal, door een lyrische lofzang te schrijven op het Avondmaal
als ‘bruiloftsmaal’ van de gemeente met Christus.69 Dit is opvallend, zeker wanneer we
deze passage vergelijken met de eerder besproken passage van Conrad Grebel. Simons
wees het denken en spreken over het Avondmaal als een sacrament niet af, zoals de
kring rond Conrad Grebel dat deed in de brief aan Thomas Müntzer (zie par. 1). In par.
3 en 4 ga ik nader in op het doperse denken over de sacramentaliteit.
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Zijlstra, Om de ware gemeente, 443; ADS (Werkgroep Belijden van het Doopsgezind Seminarium),
Geloven Vragenderwijs. Aanzet tot Doopsgezind Belijden, 4e dr. (Amsterdam: ADS, 2000), 64.
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uwaterloo.ca/grebel/sites/ca.grebel/files/uploads/files/cgr_36-2_speckmann.pdf. Sommigen stellen dat
Simons het woord sacrament uitsluitend heeft willen verstaan in zijn seculiere, Romeinse betekenis van
de eedaflegging, ADS, Geloven Vragenderwijs, 62; Mennonite Encyclopedia, Vol. 4, 1959, 397 rechts;
Sjouke Voolstra, Beeldenstormer uit Bewogenheid, 252. Deze stellingname wordt echter niet nader
beargumenteerd met bewijs uit de geschriften van Simons zelf. Voor de sacramentele trekken van Simons’
avondmaalsopvatting zie Joel Z. Schmidt, ‘The Challenge of Menno Simons’ ‘Symbolic View of the Lord’s
Supper’, CGR 24, No. 3 (Fall 2006), 6-26; Finger, Contemporary Anabaptist Theology, 194-196.
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2.2.2 De doopsgezinde reactie op het oecumenische rapport over Doop, Eucharistie en
Ambten (BEM)
Hoezeer de twintigste-eeuwse theologen het Avondmaal interpreteren vanuit de
sociaal-ethische dimensie en hoezeer daarbij de ecclesiologie het dominante
vertrekpunt wordt, kan getoond worden aan de hand van de Nederlandse
doopsgezinde reactie op het oecumenische rapport Baptism, Eucharist and Ministry,
(hierna: ‘het BEM-rapport’).70 Dit rapport werd in 1982 uitgebracht door de Wereldraad
van Kerken (World Council of Churches, kortweg ‘de WCC’). Het rapporteert de
theologische convergentie tussen de lidkerken van de Wereldraad ten aanzien van
doop, eucharistie en kerkelijk leiderschap. Na decennia van interkerkelijke dialoog
werd er aan de leden van de WCC gevraagd een reactie te geven ‘van het hoogst
mogelijke niveau’.
Vanuit het landelijke verband van doopsgezinden, de Algemene Doopsgezinde
Sociëteit (ADS), formuleerde een werkgroep van theologen een reactie. De auteurs
claimen dat hun weergave ‘voldoende representatief’ is voor de visie van hun
achterban.71 Tot op heden is deze BEM-reactie de laatste bron waarin doopsgezinden
hun interpretatie van het Avondmaal uiteenzetten en daarbij representativiteit claimden
ten aanzien van doopsgezind belijden in Nederland.72 Net als Menno Simons leggen de
auteurs van de BEM-reactie een sterk verband tussen de heersende gezindheid in de
Avondmaal vierende gemeente en de validiteit van de avondmaalsviering. Net als bij
Simons voeren sociaal-ethische aspecten in deze BEM-reactie de boventoon.
Maar terwijl in de besproken tekst van Simons de ecclesiologie slechts impliciet
aanwezig is, is de ecclesiologie bij de auteurs van de BEM-reactie het prominente
vertrekpunt van de avondmaalsinterpreatie. Over de gemeente schrijven zij:
[D]at de gemeente dát stukje wereld is, dat zich krachtens Gods verzoenende en
bevrijdende werk niet bij haar verdeeldheid behoeft neer te leggen, maar zich
gemachtigd mag weten om zich daartegen in zijn kracht te verzetten en om zich
zo als een vredesgemeente van deze wereld te onderscheiden. Dat zij daartoe is
geroepen en gemachtigd, brengt zij tot uitdrukking in haar viering van de
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World Council of Churches, Baptism, Eucharist and Ministry, Faith and Order Paper No 111 (Geneva:
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maaltijd des Heren. Deze viering dient dus [- niet anders als de doophandeling
-] te worden verstaan als een belijdenisdaad. Dit ligt besloten in de aanduiding
‘enigheid houden’. … Zo zet iedere viering van de maaltijd des Heren de
gemeente opnieuw onder spanning, opdat zij zich op de rechte wijze van de
wereld zal onderscheiden als een stad op een berg. En waar dat niet gebeurt,
klemt de vraag of Christus wel in zo’n viering aanwezig is.73
Net als Simons interpreteren de auteurs het Avondmaal als een praktijk waarbij de
enigheid bepalend is voor de waarachtigheid van de viering en net als bij Simons wordt
er gesproken over de aanwezigheid van Christus. Maar daarbij zijn belangrijke
verschillen. Ten eerste valt op dat de auteurs van de BEM-reactie weliswaar iets over de
aanwezigheid van Christus bij het Avondmaal zeggen, maar daarbij niet geïnteresseerd
lijken in de theocentrische of christocentrische dimensie van het Avondmaal. Het
Avondmaal wordt antropocentrisch verstaan: het is een ‘belijdenisdaad’, primair een
daad van menswege. Waar bij Simons sprake was van een mystieke notie en hij in
positieve zin sprak over de aanwezigheid van Christus bij de bijeenkomst, wordt over
de mogelijkheid van een aanwezigheid van Christus alleen gesproken in negatieve zin.
Als de viering niet getuigt van de bereidheid om zich ‘op rechte wijze van de wereld te
onderscheiden’, moet volgens de auteurs aan de aanwezigheid van Christus bij de
viering getwijfeld worden.
Ten tweede komt, veel scherper dan bij Simons, de wereld in beeld. Het
Avondmaal wordt geïnterpreteerd als een vredesgetuigenis voor en vooral ten overstaan
van de wereld. De relatie tussen de kerk en de wereld wordt dualistisch verstaan. Door
de gemeente voor te stellen als een ‘stad op de berg’, krijgt de ecclesiologie
(paradoxaal genoeg) tegelijkertijd zowel een separatistisch als een apostolair karakter.
De avondmaalsgemeenschap wordt voorgesteld als een gemeenschap van mensen die
leeft alsof het eschaton al in hun midden geheel en al is gerealiseerd. Het is de vraag in
hoeverre de gemeenten in de praktijk kunnen voldoen aan de hoge idealen van het
geschetste beeld. De auteurs van de reactie laten het bij een erkenning dat met deze
eschatologische avondmaalsinterpretatie de gemeente bij iedere avondmaals-viering
‘onder spanning’ wordt gezet. Onbesproken blijft hoe deze spanning er concreet
uitziet.
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2.2.3 Kritische kanttekeningen en vragen voor nader onderzoek
Voordat ik deze paragraaf afrond, moet worden aangetekend dat er belangrijke punten
van kritiek te leveren zijn op het optimisme ten aanzien van de antropologie en
ecclesiologie en op het scherp dualistische denken over kerk en wereld. Ten eerste is
het scherpe dualisme historisch gezien niet houdbaar. Kerkhistoricus Piet Visser
beschreef hoe doopsgezinden in de praktijk van het gemeenteleven het beeld van de
zuiver levende gemeente gaandeweg noodgedwongen loslieten.74 Disciplinaire
maatregelen die bedoeld waren om de zo verlangde morele zuiverheid te handhaven,
bleken niet in staat om de verlangde eenheid te bewaren. Integendeel, de felle
discussies over morele zuiverheid leidden in de praktijk tot talloze pijnlijke
kerkscheuringen. In de loop van de eeuwen bleek het verlangen naar onderlinge
harmonie groter te zijn dan het verlangen naar morele perfectie. Verdraagzaamheid
werd dan ook het leidend motief in de praktijk van de gemeente.
Het tweede punt is dat het ecclesiologische ideaalbeeld van de gemeente als een
lichtend voorbeeld van eenheid en vrede ten overstaan van een door geweld
verscheurde en geregeerde wereld moeilijk houdbaar is geworden vanwege het recente
debat rond het werk van de doperse theoloog John Howard Yoder. Dit punt moet
worden besproken, omdat Yoders denken van grote invloed is geweest op het denken
van doperse theologen in Nederland. Dit is juist ook zichtbaar in de doopsgezinde
interpretatie van het Avondmaal die spreekt uit de zojuist besproken BEM-reactie. Ik
beschrijf kort de meest relevante trekken van Yoders denken en vervolgens waar en
waarom dit denken problematisch is gebleken.
Yoder vertrok vanuit een kritiek op het ‘christelijke individualisme’ en het zelfgerichte spiritualisme in het christelijk geloof en de christelijke theologie.75
Daartegenover benadrukte hij in zijn werk de sociaal-ethische en politieke aspecten
van het evangelie. De christelijke ethiek van geweldloze liefde stond centraal, evenals
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een separatistische ecclesiologie. Hoewel zijn ecclesiologie separatistisch was,76 had ze
tegelijkertijd een missionair karakter. De gemeente had volgens Yoder een apostolaire
taak om via de alternatieve levenswijze (de navolging van Christus) licht te zijn in de
duistere en verdeelde wereld. Het Avondmaal kreeg in zijn denken een belangrijke
plek. Yoder ontwikkelde een avondmaalstheologie waarin het Avondmaal een
toonbeeld van onderlinge eenheid en vrede was in de door geweld verscheurde wereld.
Het Avondmaal was een verwezenlijking van de door Christus tot stand gebrachte
verzoening en paradigmatisch voor de nieuwe economische orde, waarin mensen met
elkaar deelden wat ze hadden.77
Yoders werk werd door velen beschouwd als ‘een frisse wind’, een aantrekkelijk
alternatief voor de mainstream theologie, die zich vooral concentreerde op de
‘therapeutische noties’ van het christelijk geloof.78 Yoders werk leek de (doperse)
theologie te voorzien van een nieuwe, maatschappelijke relevantie en politieke
urgentie. Kritiek was er echter ook: Yoders beeld van de doperse gemeente was een
overidealisering van het doperse verleden en zijn visie getuigde van een onhaalbaar
ethisch perfectionisme. Yoder bood weinig houvast of troost in de weerbarstige en
aardse werkelijkheid waarin doperse gemeenten en gemeenteleden hun christelijk
geloof moesten zien vorm te geven.79
Inmiddels is postuum gebleken dat Yoder zich schuldig heeft gemaakt aan
grootschalig seksueel misbruik.80 Het heeft tot debat geleid over de validiteit van zijn
theologie, omdat hij zijn perverse gedrag volgens zijn slachtoffers heeft gelegitimeerd
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met de dezelfde gedachten die hij in zijn academische werk beschreef. Tegen zijn
slachtoffers beweerde hij dat zijn seksuele handelingen waartoe hij hen dreef zouden
passen in het nieuwe christelijke leven dat bevrijd was van burgerlijke en wereldlijke
moraal. Daarmee toonde Yoder wrang genoeg zelf de zwakte en het gevaar van zijn
theologisch denken aan.81 Het dualistische van zijn theologie bleek ontstellend
gemakkelijk te dienen als legitimatie voor seksueel wangedrag en machtsmisbruik,
zoals dat vaker bij sektarische gemeenschappen optreedt. De theoloog die zich niet
wilde bezighouden met allerlei persoonlijke en psychologische aspecten van het
christelijk geloof en zich uitsluitend wilde richten op de politieke theologie, bleek blind
te zijn voor de duistere kanten van zijn eigen psyche.
De discussie over de vraag of delen van Yoders denken nog altijd bruikbaar
kunnen zijn voor nieuwe theologische constructies is nog niet beslecht.82 Dat de
discussie over de validiteit van Yoders denken en de houdbaarheid van de Anabaptist
Vision eveneens relevant is voor de doperse duiding van het Avondmaal, blijkt met een
blik op de doperse reactie op het BEM-rapport. De BEM-reactie getuigt van hetzelfde
dualistische wereldbeeld en hetzelfde sociaal-ethische perfectionisme als het denken
van Yoder. Net als Yoder beschouwen de auteurs de avondmaalsgemeenschap als een
toonbeeld van een verzoende gemeenschap, als lichtend voorbeeld ten overstaan van
een door geweld geregeerde wereld. We zagen bovendien dat de auteurs erkennen dat
de geschetste avondmaalsinterpretatie de gemeente ‘onder spanning’ zet, maar dat zij
dit vervolgens niet uitwerken. De realiteit waarin empirische gemeenten moeten zien
vorm te geven aan de hooggestemde ecclesiologische idealen komt niet ter sprake.
De in de BEM-reactie verwoorde avondmaalsinterpretatie kan niet bestaan
zonder groot optimisme ten aanzien van het menselijke vermogen om de navolging
gestalte te geven. Maar net als Yoder concentreren de auteurs van de BEM-reactie zich
uitsluitend op de politieke en sociaal-ethische betekenisaspecten van het Avondmaal.
De onderliggende antropologische veronderstellingen blijven onbesproken. Er is geen
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ruimte voor de gedachte dat mensen (ook na hun wedergeboorte) feilbaar zijn en strijd
ervaren in zichzelf of in hun gemeente.83 De vraag wat het Avondmaal zou kunnen
betekenen voor wie eraan deelnemen, krijgt geen aandacht. Dergelijke persoonlijke
aspecten blijven, net als bij Yoder, buiten beeld.84
Gezien het nog lopende debat over de houdbaarheid van Yoders theologie en de
gelijkenis tussen de avondmaalstheologie van Yoder en die van de BEM-reactie, is een
onderzoek naar de geleefde ervaring van het Avondmaal belangrijk. Het debat roept
een aantal kritische vragen op die ik met het oog op het empirisch onderzoek in het
achterhoofd zal houden. Ten eerste is er de vraag of de hoge verwachtingen ten aanzien
van de gemeente terug zullen keren in het spreken van geïnterviewden. Zijn de grote
sociaal-ethische idealen werkelijk zo van belang, in de beleving van hedendaagse
deelnemers? Ten tweede is de vraag of de onderlinge vergelijking persoonlijke of aardse
betekenissen in beeld zal brengen, waarvoor in de bestaande avondmaalsinterpretatie
weinig aandacht is geweest. Welke waarde of betekenis heeft het Avondmaal in het
geloofsleven en in de empirische realiteit waarin deelnemers leven? Een empirisch
fenomenologisch onderzoek kan bijdragen aan de realiteitszin en geloofwaardigheid
van de doopsgezinde avondmaalsinterpretatie. Het schandaal rond Yoder toont meer
dan alles het belang aan van een theologie die rekenschap geeft van de geleefde
werkelijkheid van de mensen en daarbij aansluit.
Kortom, in deze paragraaf heb ik uiteengezet welke antropologische en eschatologische
uitgangspunten ten grondslag liggen aan de doopsgezinde interpretatie van het
Avondmaal. We hebben gezien hoe deze interpretatie voortkomt uit een optimisme ten
aanzien van de menselijke mogelijkheden om na wedergeboorte gehoor te geven aan
de roep tot navolging van Christus. Beschreven is hoe dit optimisme ten aanzien van de
antropologie zich vervolgens rechtstreeks vertaalt in een (eveneens optimistische)
eschatologisch gekleurde ecclesiologie. We hebben gezien hoe het Avondmaal vanuit
deze uitgangspunten werd geïnterpreteerd als een ‘toonbeeld’ van onderlinge eenheid
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en verzoening ‘in Christus’. Deze interpretatie kreeg onder de noemer van de
Anabaptist Vision een apostolaire toespitsing: de avondmaalsgemeenschap werd
voorgesteld als een lichtend voorbeeld van vrede en verzoening ten overstaan van een
verdeelde en door geweld geregeerde wereld. Ter afsluiting werd de kritiek op deze
interpretatie besproken. De interpretatie zou te weinig rekenschap geven van de
weerbarstige aardse realiteit van de lokale gemeenten en van de persoonlijke
worstelingen die met het christelijk geloof gepaard gaan. Daarmee is het belang van
een empirisch onderzoek naar de geleefde ervaring van het Avondmaal onderstreept.
Een dergelijk onderzoek kan zowel de realiteitszin als de persoonlijke betekenissen van
het Avondmaal in beeld brengen.

3 Avondmaalsinterpretatie I: Avondmaal als niet-sacramentele gelofte tot
navolging
Wat is het Avondmaal? Wat gebeurt er, theologisch gezien, als we Avondmaal vieren?
Aanvankelijk hebben de dopers weinig gelegenheid om hun theologische opvattingen
over het Avondmaal uitgebreid en systematisch uit te werken. Sommige doperse
denkers waren theologisch geschoold, maar anderen niet. Door de vervolging en
executies stierven velen een vroege dood. De doperse avondmaalsinterpretatie van de
beginperiode is dan ook te typeren als ‘kontroversentheologie’85 - een fragmentarische
theologie, op schrift gezet in onmiddellijke reactie op de vragen en uitdagingen van die
tijd. In het begin van de doperse beweging achtten de dopers een eenvoudige en
letterlijke lezing van de bijbel voldoende. Dat het Avondmaal door Christus was
ingesteld als een maaltijd om hem te gedenken, was voor hen aanvankelijk voldoende
om Avondmaal te blijven houden. Een duidelijk van ‘de wereld’ te onderscheiden,
zichtbare kerk diende wat de dopers betreft het geloof en de navolging te veruiterlijken,
met alles wat door Christus was ingesteld. Daarmee onderscheidden de dopers zich in
ieder geval van de spiritualisten.
Al snel bleek echter dat eenvoudig en naïef biblicisme niet afdoende was om
alle theologische vragen rondom het Avondmaal te beantwoorden. Vooral de
christologische vraag, naar de presentie van Christus, hield de dopers bezig. Enerzijds
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stond in de bijbel dat Christus ‘aan de rechterhand Gods’ zat, anderzijds dat Christus
aanwezig was wanneer mensen verzameld waren in zijn naam. Was er dan toch een
aanwezigheid van Christus bij het Avondmaal? Het principe van de transsubstantiatie
was niet voldoende geloofwaardig, maar hoe moest deze aanwezigheid dan worden
gedacht? Dan was er de theologische vraag hoe God bij dit Avondmaal betrokken was
en of er via het Avondmaal, dus via het breken en delen van brood en wijn, niet toch
iets van godswege werd overgebracht dat zich niet op andere wijze liet overbrengen.
Kwam er niet toch een vorm van genade via het Avondmaal op mensen over? Het zijn
de vragen naar de sacramentaliteit86 van het Avondmaal. Uit de worsteling met deze
vragen kwam door de eeuwen heen een veelheid aan doperse avondmaalsinterpretaties
voort.87 Omwille van de beknoptheid breng ik de pluriformiteit in de komende twee
paragrafen terug tot twee globale sporen.
In deze paragraaf bespreek ik het gedachtespoor van denkers die het Avondmaal
primair duiden als een menselijke gelofte. In dit gedachtespoor is het Avondmaal vooral
een menselijk antwoord op Gods eerdere toenadering in Christus. De vraag naar de
metafysische realiteit ‘in’ of ‘achter’ het avondmaal blijft in dit gedachtespoor
ondergeschikt aan de sociaal-ethische betekenis en implicaties. De Zuid-Duitse
doperse Balthasar Hubmaier (1485-1528) kan beschouwd worden als een zestiendeeeuwse vertolker van deze positie. Na korte bespreking van zijn avondmaalsduiding
toon ik hoe kenmerken van zijn interpretatie terugkeren in de al eerder besproken
reactie die Nederlandse doopsgezinden gaven op het oecumenische BEM-rapport. In
par. 4 bespreek ik vervolgens een tweede gedachtespoor, waarin dopers het Avondmaal
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verstaan als een gebeuren waarin Christus ervaren wordt als levendige (mystieke)
presentie.

3.1 De avondmaalsinterpretatie van Balthasar Hubmaier (gest. 1528)
Een van de eerste dopers die op zoek gaat naar een nieuwe manier om de betekenis
van het Avondmaal langs theologische categorieën te doordenken was de Zuid-Duitse
doper Balthasar Hubmaier. Hubmaier beoogde (net als Grebel) een radicale
‘deconstructie’ van de gevestigde sacramentstheologie. Steeds wanneer hij het woord
‘sacrament’ gebruikte, plaatste hij het tussen haakjes: ‘Sacrament (als man es
genennt)’.88 In zijn schrijven over de doop geeft hij aan dat hij het woord alleen nog wil
verstaan in zijn legalistische, Latijnse betekenis, waarin een sacrament refereerde aan
een ‘aydßplicht’,89 een verplichtende eedsaflegging. Het Avondmaal was volgens
Hubmaier vooral een vorm waarbij deelnemers de gedachtenis aan Christus in ere
hielden en plechtig beloofden om opnieuw gestalte te geven aan de liefde die Christus
had geschonken en voorgeleefd, of, zoals John Rempel het noemt, ‘a pledge to live out
the grace previously given’.90
Na deze ‘deconstructie’ van de sacramentstheologie worden de reflecties van
Hubmaier constructiever. Als liefdesmaal is het Avondmaal een trouw- en liefdebetoon
aan elkaar, een belofte om voor elkaar in te staan, zoals Christus voor de zijnen deed.
Het brood en de wijn zijn daarbij de tastbare ‘woordtekens’. In een context waarin
dopers werden vervolgd, gearresteerd en regelmatig getuigden van hun geloof in
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martelaarschap (in ‘de bloeddoop’)91 had de onderlinge eedaflegging in het denken van
Hubmaier geen vrijblijvend karakter. Hij schrijft in zijn Unterricht über die Messe:
Beschlieslich volgt, dz das prot vnd der wein des christmals vsswendig
wortzeichen seind ains inwendigen Christenlichen wesens hie auff erden, inn
welchen sich ain christ gegen aim andern verpflicht, inn christenlicher lieb, leyb
vnd plut betreffend. Also wie der Leyb und dz plut Christi main leyb vnd plut am
Creütz worden ist, dergleichen soll auch mein leyb vnd plut meins nechsten leyb
vnd plut, vnd desselbig herwiderum inn neten mein leyb vnd plut werden, oder
wir söllen vns christen zu sein gar nicht beruemen.92
Hubmaier ziet een innig verband tussen Christus, de avondmaalsdeelnemer en de
mededeelnemers. Zoals Christus aan het kruis ‘met lijf en bloed’ in stond voor iedere
avondmaalsdeelnemer, zo betuigt iedere deelnemer zich bereid ‘met lijf en bloed’ in te
staan voor iedere andere deelnemer.
Het is goed om te bedenken dat Hubmaier schreef in een context van grimmige
vervolging.93 Lidmaatschap van de doperse groep was maatschappelijk subversief,
deelname aan een doperse avondmaalsceremonie levensgevaarlijk. Wanneer Hubmaier
schrijft dat brood en wijn ‘uitwendige woordtekens’ van het ‘inwendige christelijke
wezen hier op aarde’ zijn, dan bedoelt hij een zijnswijze waarin men bereid is tot
zelfoffer. Hubmaier verstaat de bereidheid voor elkaar ‘met lijf en bloed’ in te staan
letterlijk en lijflijk, niet slechts figuurlijk, of geestelijk. In de uitwisseling van brood
beloofden deelnemers om zich in nood (‘inn neten’) tot het uiterste te vereenzelvigen
met Christus en om ‘Christus te worden voor elkaar’. In de context van vervolging was
de uitwisseling van brood en wijn een symbolische uiting van de (inwendige)
bereidheid om elkaar niet te zullen verraden bij verhoor en foltering.
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Hubmaiers avondmaalsinterpretatie vertoont gelijkenis met die van Zwingli, de
reformator uit Zürich met wie hij uitvoerig in debat is geweest. Net als Zwingli ontkent
Hubmaier een directe en lichamelijke aanwezigheid van Christus vanuit de gedachte
dat Christus niet tegelijkertijd in de hemel en op aarde kan zijn. Ook Hubmaiers
spreken over het Avondmaal als een ‘woordteken’ dat refereert aan Christus, stemt
overeen met Zwingli’s avondmaalsinterpretatie waarin brood en wijn verwijzende
tekens zijn94 en niet letterlijk bloed en lichaam van Christus. Vanwege Hubmaiers
accent op de gemeenschappelijke navolging van Christus tot in ‘lijf en bloed’ krijgt zijn
interpretatie echter een eigen karakter. Hoewel hij expliciet schrijft dat Christus ‘er niet
is’ (‘Er is nit da’),95 en daarmee iedere ontologische aanwezigheid van Christus lijkt te
ontkennen, is Christus in zijn avondmaalsduiding paradoxaal gezien wel degelijk
aanwezig in het avondmaalsgebeuren. Sterker nog, Christus is in de interpretatie van
Hubmaier niet alleen geestelijk aanwezig. In het onderlinge liefde en trouwbetoon
krijgt Christus opnieuw aards en reëel gestalte ‘in lijf en bloed’. Hoewel Hubmaier het
woord sacrament tussen haakjes plaatste, is zijn verdere conceptualisatie van het
Avondmaal sacramenteel te noemen. In het ceremoniële, onderlinge trouwbetoon
manifesteert zich de liefde van Christus. Hij manifesteert zich in de trouw van iedere
trouw betuigende avondmaalsdeelnemer.96

3.2 De doopsgezinde reactie op het BEM-rapport (1984)
In par. 2.2.2 is de doopsgezinde reactie op het BEM-rapport al geïntroduceerd.
Tegenover de sacramentele taal van het BEM-rapport verklaren de auteurs van de
doopsgezinde reactie expliciet dat zij er een ‘niet-sacramentele’ avondmaalsopvatting
op nahouden.97 De kwaliteit van de avondmaalsviering wordt volgens hen bepaald

94

Ruth Gouldbourne, ‘Encountering Christ: Zwingli, Signs an Baptists around the Table,’ in: Anthony
Clarke (red.), For the Sake of the Church. Essays in Honour of Paul S. Fiddes (Oxford: Centre for Baptist
History and Heritage, 2014), 78-90.
95

Sic, Balthasar Hubmaier, Schriften, 167 en 300.

96

Zo ook Brewer, A Pledge of Love, 58.

97

Doopsgezinde reactie op het BEM-rapport, 3.

47

door de bereidheid van de deelnemers zich te laten betrekken in ‘Gods verzoenende en
bevrijdende werk’. Ze schrijven:
Uit het voorafgaande volgt, dat door de viering van de maaltijd des Heren de
nieuwe gemeenschap van de gemeente niet wordt bewerkt of gesticht, maar dat
deze viering die nieuwe door God gestichte gemeenschap juist vooronderstelt.
Wel zal iedere viering van deze maaltijd – als zij een rechte viering is – aan de
kwaliteit van de gemeenschap der gemeente ten goede komen. En óf het een
rechte viering is, is afhankelijk van de vraag of de deelnemers zich zó bij Gods
verzoenende en bevrijdende werk betrokken weten, dat zij als levende leden
van deze nieuwe gemeenschap bereid zijn tezamen met hun zusters en broeders
de afweerstrijd tegen alle scheiding brengende en in stand houdende machten te
voeren.
God sticht de gemeenschap, niet het avondmaalsritueel. Het Avondmaal kan de
onderlinge betrokkenheid (oftewel het saamhorigheidsgevoel) misschien verstevigen,
maar meer wordt met het Avondmaal niet bewerkstelligd. Tussen God en de deelnemers
voegt het niets toe aan wat er al is. Het Avondmaal is primair een expressie van de
bereidheid om als ‘de nieuwe door God gestichte gemeenschap … de afweerstrijd
tegen scheiding brengende en in stand houdende machten te voeren’.
Net als Hubmaier benadrukken de auteurs van deze BEM-reactie het subjectieve
aspect. De intenties en gezindheid van de gemeenschap zijn voorwaarde voor een
waarachtige avondmaalsviering. Het Avondmaal is primair een menselijke uiting van de
bereidheid om te leven vanuit gezamenlijke navolging. Een gelofte om te leven vanuit
de genade die – al eerder – is verkregen. Maar er is ook een verschil met wat we bij
Hubmaier zagen. Waar Hubmaier de presentie van Christus ziet in het onderlinge
trouw- en liefdebetoon, is de interpretatie van de BEM-reactie puur antropocentrisch.
De auteurs van de BEM-reactie concentreren zich uitsluitend op wat het Avondmaal
van menswege uitdrukt. Het Avondmaal wordt geïnterpreteerd als een praktijk van
ecclesiologische zelfexpressie.98
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onderling vieren, maar na het leggen van het fundament voor de gemeenschap zich passief terug heeft
getrokken, althans tijdens het rituele gebeuren van het Avondmaal. Speckmann, Eating as One, 165.
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Kortom, met de beschrijving van de theologie van zowel Hubmaier als de theologie die
spreekt uit de reactie op het oecumenische BEM-rapport is een gedachtespoor geschetst
waarin de sociaal-ethische betekenis van het Avondmaal centraal staat. Het
gedachtespoor is overwegend antropocentrisch. Het Avondmaal is een
gedachtenismaal, waarin deelnemers samen getuigenis afleggen van hun bereidheid
Christus na te volgen.
Het spreken over het Avondmaal als een sacrament wordt in dit gedachtespoor
tussen haakjes geplaatst of van de hand gewezen. Als het Avondmaal al een sacrament
zou zijn, dan is het dat slechts in indirecte zin. Het is meer de gemeenschap die het
Avondmaal viert, die tot bemiddelend teken van Gods onzichtbare aanwezigheid
wordt, dan de symbolen van brood en wijn. Het is de gemeente die opnieuw gestalte
geeft aan de christelijke gezindheid in de wereld waarin Christus ‘reëel absent’ is.99

4 Avondmaalsinterpretatie II: Avondmaal als gemeenschapsmaal met Christus
In de twintigste eeuw ging men er lang vanuit dat het denken van de Zwitserse dopers
en dat van Hubmaier het meest exemplarisch is voor de doperse interpretatie van het
Avondmaal. De avondmaalsinterpretatie van de dopers zou volgens dit uitgangspunt
van origine ‘niet-sacramenteel’ zijn. Het niet-sacramentele werd normatief voor de
doperse avondmaalsinterpretatie van de twintigste eeuw. Met de (her)ontdekking van de
polygenetische oorsprong van de doperse beweging (jaren zeventig van de vorige
eeuw) kwam men tot de conclusie dat de doperse beweging diverser was dan eerder
werd verondersteld. Men ontdekte dat ook meer spiritualistische groepen tot de doperse
beweging gerekend moesten worden. Sindsdien is er meer oog voor meer mystieke en
sacramentele denkers uit de zestiende eeuw, zoals Dirk Philips, Hans Denck en Pilgram
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Verschillende doperse commentatoren gaan zelfs zo ver om te zeggen dat in deze
avondmaalsopvatting de sacramentaliteit is verplaatst van de elementen brood en wijn en het Avondmaal
in zijn rituele vorm naar de gemeenschap die het Avondmaal praktiseert; het is de gemeente zelf die het
eigenlijke sacrament is, het zichtbare teken is van Gods onzichtbare genade. Zie John Rempel,
‘Sacraments in de Radical Reformation’, in: Hans Boersma en Matthew Levering (red.), The Oxford
Handbook of Sacramental Theology (Oxford: Oxford University press, 2015), 299; Snyder, Anabaptist
History and Theology, 355.
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Marpeck.100 Vooral Marpeck viel op vanwege zijn genuanceerde, theologisch goed
geïnformeerde reflecties op de sacramentaliteit van doop en Avondmaal.101 Het leidde
in de Noord-Amerikaanse context tot nieuwe interesse in sacramentele vraagstukken en
meer sacramentele doop- en avondmaalsinterpretaties.
In deze paragraaf schets ik dit sacramentele gedachtespoor, eerst aan de hand
van Pilgram Marpeck, vervolgens aan de hand van het avondmaalsartikel van de
Confession of Faith in a Mennonite Perspective (1995).102

4.1 De avondmaalsinterpretatie van Pilgram Marpeck (gest. 1556)
Hoewel niet alle doperse denkers zo negatief stonden tegen het woord ‘sacrament’ als
Conrad Grebel, is de omschrijving van wat een sacrament inhoudt bij geen van de
denkers zo uitgebreid en constructief als bij Pilgram Marpeck. Marpeck had geen
theologische opleiding genoten, zoals Hubmaier. Maar door zelfstudie vond Marpeck
het theologische vocabulaire om zijn theologische uitdagers tegenstand te bieden. Als
sacrament is het Avondmaal een symbolisch handelen, waarin God en mensen elkaar
ontmoeten. Net als Menno Simons – en in tegenstelling tot Hubmaier – gaat Marpeck
niet uit van een absentie van Christus, maar van een sacramentele presentie.
Om duidelijk te maken wat het Avondmaal als een sacrament is, gebruikt hij een
uitvoerige metafoor. Hij beschrijft het Avondmaal als een ontmoeting tussen vrienden,
waarbij een geschenk wordt gegeven ter betoning van liefde en trouw:
[S]o freünd einander die händ geben und dareychen, oder so einer eynen gast
mit schanckungen und gaben emfahet, wird nur allda bedeutet und anzeygt die
freündlicheyt, liebe und trew, deren so die gaben geben, gegen denjhenigen so
dise emphahet, gleichwol ist solliche gab selbs die lieb und trew nit sunder das
hertz, das dadurch bedeüttet wirt zu eynigkeit, das vertrawet soll werden dem
erpfahet der gaben, alles guts, lieb, freündschafft, trew gegen dem der die gab
100

Bernard Mc Ginn, Mysticism in the Reformation 1500-1650. The Presence of God. A History of
Western Christian Mysticism, Vol. 6, deel 1, (New York: Crossroad Publishing, 2016), 68-146; John D.
Roth, ‘Marpeck and the later Swiss Brethern 1540-1700’, in: John D. Roth and James M. Stayer (red.), A
Companion to Spiritualism and Anabaptism, 1521-1700, (Leiden: Brill, 2007), 347-388; Arnold Snyder,
‘Mysticism and the Shape of Anabaptist Spirituality,’ in: Arnold Snyder (red.), Commoners and
Community. Essays in Honour of Werner O. Packull, (Kitchener ON: Pandora Press, 2002), 195-215.
101

Roth, Marpeck and the later Swiss Brethern, 357; Blough, Christ in our Midst, 17.
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Confession of Faith in a Mennonite Perspective (1995) is een belijdenis die is aangenomen door zowel
de Mennonite Church USA als de Mennonite Church Canada. Website Mennonite USA http://
mennoniteusa.org/confession-of-faith/ (geraadpleegd 11 juni 2021).
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gibet und schenckt. Gleich als wenig hat das wort Sacrament, ein andere
bedeüttung, sinn noch meynung. Es behalt auch der, der also empfangen wirt,
die gaben zu der heiligung des der sie geschenckt und geben hat, dann das
heyßt auch heyligung, so die ursach der gaben erkant wirt, als da man hilfft,
radt, trew und lieb beweiset, auß freier herligkeyt, lieb und geneygtem willen,
als von einem der es wol underlassen möcht, on alle schmach und schand, ob er
es schon nit teht, thut aber das ploß, ob es schon nit vergolten mag werden, mit
gleicher lieb und ehr. Und so der, dem solches bewisen wirt, die trew darinn
erkent, von dem der sie bewisen hat, und dergleichen hinwid’ beweiset von
gantzem hertzen und vermögen, das heyßt heyligung. Also hat Gott befohlen
heylig zu sein, wie er heylig ist, das heyßt heylig oder heiligung, mit der kürtz.103
Zoals vrienden elkaar de hand drukken of zoals de ene vriend de ander een geschenk
geeft ter betoning en bevestiging van de vriendschap, zo geeft God ter betoning en
bevestiging van zijn trouw en liefde de symbolische gaven van brood en wijn.
Voorwaarde is dat de gaven met dezelfde liefde en trouw in ontvangst genomen
worden en herkend worden als uit vrije wil gegeven (als een gift die de gever ook had
kunnen nalaten, zonder daar zelf enig nadeel van te ondervinden). Zo is de gift vrij van
enig eigenbelang, een puur betoon van trouw en liefde. Wanneer de handdruk of het
geven van gaven van beide kanten goed verloopt en de ontvanger herkent dat de gever
de gaven om niet geeft, dan verwordt de symbolische uitwisseling tot waar zij naar
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Pilgram Marpeck, ‘Vermanung; auch gantz klarer/grüntlicher vń vnwidersprechlicher bericht/ zu
warer Christlicher/ ewigbestendiger pundtßuereynigung/ allen waren glaubigen frummen/ vnd
gutthertzigen menschen zu hilff vnd trost/ mit grund heylicher schrift/ durch bewerung warer Tauff vnd
Abentmals Christi/ sampt mitlauffung vnd erklärung jner gegensachen vnd Argumenten/ wider alle
vermeynte Christliche Pündtnus/ so sich bißher vn noch/ vnder der nammen Christi zutragend (1542),’ in
Gedenkschrift zum 400jährigen Jubiläum der Mennoniten oder Taufgesinnten 1525-1925, transcriptie en
commentaar Christian Hege, (Ludwigshafen am Rhein: Konferenz Süddeutschen Mennoniten, 1925),
191. Engelse vertaling: ‘[W]hen friends shake hands and receive a guest with gifts and presents, all that is
done thereby is to indicate the friendliness, love and faithfulness [[of those who give them toward those
who receive them. In the same way, love and faithfulness are not the gifts themselves but are, rather, the
heart which the gifts indicate. Unity and trust are indicated to the receiver of the gifts, and all goodness,
love, friendliness, and faithfulness to the one who gives it.]] Similarly, the word sacrament has no other
meaning, sense, or interpretation. He who receives the gift receives that for which it was given:
sanctification. The reason for the gift is recognized when one demonstrates help, advice, faithfulness and
love. The gift must come spontaneously as an act of love and an inclined will, and must come from one
who could very well neglect it without shame or disrespect. Even if he were not to do it at all, he would
not be punished for it. It is also done without hope for a reward. [To recognize in the gift the faithfulness
of the person from whom it was given is to have all these things demonstrated.] He who receives the gift
reciprocates in turn his whole heart and being, and that is called sanctification. God has called us that
we should be holy just as He is holy, and this, in brief, is what it means to be holy.’ Marpeck, The
Writings of Pilgrim Marpeck, in: William Klassen en Walter Klaassen (red.), Classics of the Radical
Reformation, Vol 2. (Kitchener ON: Herald Press, 1978), 169-170.
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verwijst: een teken dat de onderlinge band, de liefde en trouw uitdrukt en deze
verstevigt.104
De materiële dimensie van het Avondmaal en de geestelijke werkelijkheid waar
het tijdens het Avondmaal om gaat, staan bij Marpeck dus scherp met elkaar in
verband. Daarmee dreigt volgens sommige van Marpecks tegenstanders opnieuw het
gevaar dat brood en wijn zullen worden aanbeden als goddelijke gaven. Op deze
kritiek moest Marpeck een reactie verwoorden waarin de verbinding tussen het
materiële van brood en wijn en de geestelijke werkelijkheid waarnaar deze elementen
verwijzen behouden bleef, maar waarin hij weg bleef van de opvatting van
transsubstantiatie. Brood en wijn zijn ‘slechts’ tekens, ze veranderen volgens hem niet
van ontologische essentie. Maar wanneer ze in geloof en met de juiste gezindheid van
liefde worden gedeeld, worden brood en wijn de realiteit waar ze als tekens naar
verwijzen. Dit samenvallen van teken en realiteit noemt Marpeck (verwarrend genoeg)
‘wesen’. Marpeck schrijft:
[A]lso magen wirs zaichen zum wesen, wie gehört ist. Sobald die zeichen und
element zu bezeichnen aufhören, und der mens mitt gott und gott mit dem
menschen verainiget oder das, so das zeichen zaichnet oder abbildet da ist, so
ist zaichen nymmer zaichen sonder das wesen105 und bleibt wasser wasser, wein
wein, brot brot.106
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Elders werkt Marpeck dezelfde gedachte uit met de metafoor van een kus. Wanneer de een de kus
van de ander ontvangt met gelijke liefde, is het een bezegeling en versterking van de liefde. Ook het
tegenbeeld werkt Marpeck uit met dezelfde metafoor van de kus; wanneer één van beiden partijen
onoprecht is of niet de juist intenties heeft, blijft de bezegeling van de vriendschap uit. Marpeck trekt
hierbij een creatieve parallel met het bijbelverhaal van de ‘kus van verraad’ die Judas gaf aan Jezus; de
kus wordt een bezegeling van verdoeming. Marpeck, Writings, 270.
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Nb het woord ‘wesen’ is bij Marpeck niet hetzelfde als het eucharistisch-theologisch jargon van
‘essentie’ of ‘substantie’. Marpeck spreekt van ‘wesen’ als de uiterlijke en innerlijke realiteit
samensmelten. Het uiterlijke teken smelt samen met de realiteit waar dat teken naar verwees. Het teken
stopt ‘slechts teken’ te zijn. Het teken re-presenteert of anders gezegd evoceert. Het voert te ver dit hier
nader te verklaren. Voor nadere bespreking zie Blough, Christ in our Midst, 145vv.
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Pilgram Marpeck, ‘Verantwortung (Antwort) auf Schwenkfelds Beurteilung des Buches der
Bundesbezeugung von 1542’ in: Johann Loserth (red.), Quellen und Forschungen zur Gesichte der
oberdeutschen Taufgesinnten im 16. Jahrhundert (Wien/Leipzig: Carl Fromme Gesellschaft, 1929), 124.
Vertaling Neal Blough: ‘We affirm that the sign becomes reality. As soon as the signs in the elements
cease to signify, that is when man is unified with God and God with man in such a way that that which is
signified or represented is present, the sign is no longer one and becomes ‘wesen’. Nevertheless water
remains water, wine, wine, and bread, bread.’ Blough, Christ in our Midst, 145.
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Met andere woorden, als brood en wijn tijdens het Avondmaal met de juiste intentie
worden gedeeld, representeren ze de vereniging tussen God en mens. Maar ze
veranderen niet van essentie. Wijn blijft wijn en brood blijft brood.
Marpecks interpretatie van het Avondmaal is sacramenteel in die zin dat het
Avondmaal een actief teken wordt dat Gods genade overbrengt, of communiceert. In
het geven en ontvangen van brood en wijn wordt het verbond tussen God en mens in
Christus opnieuw geactualiseerd en verstevigd. Het geven en ontvangen wordt een
‘ontmoetingspunt van Gods genade en het geloof van de deelnemers’.107 Tegenover het
laatmiddeleeuwse principe van ex opere operatum benadrukt Marpeck zoals alle
doperse denkers het belang van het geloof en de onderlinge gezindheid onder
deelnemers:
[S]o sollen wir des herren nachtmal zu seiner gedechtnus halten wann wir
zusammen kummen sein abentmal zuessen, wir sollen der wolthat Christi
gedencken, und seinen tod verkündigen. Darzu gedencken das wir gegen
einander, gleich als Christus gegen uns, in rechtgeschaffner lieb gerüstet und
gesinnet sein, und diß ist dz in dem abentmal erforderet wirdt damit es von uns
recht und würdig gehalten werde, und ist das außerwendig essen, ein ware
innwendige gemeinschafft des leibs und bluts Christi, auch ongeferbter
brüderliche lieblosung und zeügnus.108
Het Avondmaal is mogelijk een sacramenteel gebeuren, maar de sacramentaliteit is
voorwaardelijk: de onderlinge gezindheid van de gemeente is ook bij Marpeck een
conditio sine qua non. Wanneer het Avondmaal in de juiste gezindheid gedeeld wordt,
is het een eten in mystieke gemeenschap met ‘het lichaam en bloed van Christus’,
evenals een teken van de onderlinge gemeenschap.
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Uitdrukking van John Rempel, Rempel, Recapturing an Enchanted World, 147.
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Hege, 1925, 264. Vertaling Klassen & Klaassen: ‘[W]hen we come together to eat His supper, we are
to observe the Lord's Supper in remembrance of Him, to remind ourselves of Christ’s sacrifice and to
proclaim his death. We also must remember that, just as Christ was filled with true love toward us, so
must we also be girded with this love when we come to celebrate communion. If we are to have the
proper attitudes this we must do. And the outward eating make truly become an inner union of Christ's
body and blood, and maybe a testimony of pure brotherly love’. Marpeck, Writings, 276-277.
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4.2 ‘The Confession of Faith in a Mennonite Perspective’ (Noord-America, 1995)
De Confession of Faith in a Mennonite Perspective (hierna CFMP) van 1995 is een
gemeenschappelijke belijdenis die is aangenomen door zowel de Mennonite Church
USA als de Mennonite Church Canada. Het Avondmaal wordt beschreven als een
gemeenschapsmaaltijd waarin deelnemers ‘het verbond met God en elkaar
vernieuwen’:
‘In this communion meal, the members of the church renew our covenant with
God and with each other.’109
Het Avondmaal wordt beschreven als een rituele hernieuwing van het verbond met
elkaar maar ook met God. Het artikel heeft een opmerkelijke notie van presentis realis.
Een paar regels verder schrijven de auteurs expliciet over de aanwezigheid van de
‘verrezen Christus’:
The supper re-presents110 the presence of the risen Christ in the church. As we
partake of the communion of the bread and cup, the gathered body of believers
shares in the body and blood of Christ and recognizes again that its life is
sustained by Christ, the bread of life.111
Het Avondmaal re-presenteert de aanwezigheid van de verrezen Christus in de kerk. In
de rituele uitwisseling van brood en wijn en in de dynamiek van het Avondmaal wordt
Christus opnieuw present. Het verbindingsstreepje (-) is opmerkelijk. De interpunctie
duidt op een avondmaalsopvatting waarin het Avondmaal meer is dan een
nagedachtenisritueel waarin Christus uitsluitend in herinnering van deelnemers wordt
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General Board of the General Conference Mennonite Church and the Mennonite Church General
Board, Confession of Faith in a Mennonite Perspective (hierna: ‘CFMP’), (Scottdale PA, Waterloo ON:
Herald Press, 1995), artikel 12 https://www.mennoniteusa.org/who-are-mennonites/what-we-believe/
confession-of-faith/the-lords-supper/ (geraadpleegd 11 juni 2021).
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Sic! Bij de Nederlandse vertaling werd het verbindingsstreepje (koppelteken) van de Engelse tekst
opmerkelijk genoeg weggelaten: ‘De maaltijd stelt de aanwezigheid van de verrezen Christus in de kerk
voor. Wanneer we deelnemen aan de gemeenschap van brood en beker, deelt het vergaderde lichaam
van gelovigen in het lichaam en het bloed van Christus en erkent het opnieuw dat het leven van dat
lichaam in stand wordt gehouden door Christus, het brood des levens.’ Zie: Sjouke Voolstra en Ruth
Winsemius, Christelijk belijden in dopers perspectief. Een vertaling. (Amsterdam; Doopsgezind
Seminarium, 1997), 51.
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CFMP, artikel 12.
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gehouden. In het toelichtend commentaar op artikel 12 wordt de objectiviteit van de
aanwezigheid van Christus nog eens onderstreept:
As Christians eat the bread and drink the cup, they experience Christ’s presence
in their midst. The Lord’s Supper both represents Christ and is a way in which
Christ is present again (‘re-present’) in the body of believers.112
De herhaling van het verbindingsstreepje in het woord ‘re-present’ laat weinig ruimte
aan twijfel over de intentie om het Avondmaal in meer sacramentele zin te duiden, als
een gelegenheid waarbij de ‘herrezen Christus’ opnieuw tegenwoordig is. De ervaring
van het Avondmaal wordt beschreven als ervaring van sacramentele aanwezigheid van
Christus. Uit de door Joél Smith beschreven receptiegeschiedenis van de CFMP113 blijkt
dat het verbindingsstreepje controversieel was. Uit de schriftelijke reacties op de
consultatie van de achterban bleek dat de formulering voor sommigen ‘te
sacramenteel’114 was. Toch is de belijdenis uiteindelijk aangenomen, inclusief het
controversiële verbindingsstreepje.
Samengevat is met de beschrijving van de avondmaalsinterpretatie van Pilgram
Marpeck en die van de CFMP een gedachtespoor geschetst waarin het Avondmaal
wordt geïnterpreteerd als sacrament. Het Avondmaal wordt in dit gedachtespoor
geïnterpreteerd als een tweezijdig gebeuren tussen God en mens, waarin ook de
aanwezigheid van de verrezen Christus kan worden ervaren.
Met het oog op het empirisch onderzoek roept de beschrijving van de twee
verschillende sporen in de interpretatie van het Avondmaal de vraag op of het voor
hedendaagse doopsgezinden zinvol is om over het Avondmaal te spreken als een
sacramenteel of juist als een ‘niet-sacramenteel’ gebeuren. We weten te weinig over de
geleefde ervaring van het doopsgezinde Avondmaal, om te kunnen beoordelen of de
avondmaalsinterpretatie van de BEM-reactie daar (nog steeds) voldoende bij aansluit.
Evenmin weten we of hedendaagse deelnemers aan het Avondmaal geholpen zijn met
de Noord- Amerikaanse herwaardering voor het sacramentele denken, dat de laatste
jaren op gang kwam.
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CFMP, artikel 12, commentaar.

113

Joél Z. Smidt, ’The Lord's Supper in the 1995 Confession of Faith in a Mennonite Perspective: Representing the Body of Christ,’ MQR 81 (July 2007), 351-369.
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Smidt, The Lord’s Supper, 362.
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Voor het vervolg van het onderzoek zal het belangrijk zijn een stap van
bestaande avondmaalsinterpretaties af te zetten en met een open fenomenologische
onderzoekshouding te luisteren naar hoe hedendaagse doopsgezinden over het
Avondmaal spreken. Is het Avondmaal bijzonder, wat hen betreft? Draagt het iets bij
aan hun geloof, dat zij zonder het Avondmaal niet ervaren hebben? Is God volgens hen
bij het Avondmaal op een bijzondere manier betrokken of aanwezig? Is de vraag naar
de presentie van Christus een vraag die voor hen ter zake doet, of spreken ze meer over
het Avondmaal als een uitsluitend menselijk, sociaal gebeuren? De vraag of het
Avondmaal in een doopsgezinde context een sacrament is of op niet-sacramentele
wijze moet worden geïnterpreteerd, hangt van de antwoorden op dergelijke vragen af.

CONCLUSIE - TERUG- EN VOORUITBLIK
In dit hoofdstuk heb ik beschreven welke kwesties en uitgangspunten doopsgezinden
bij de vormgeving en interpretatie van het Avondmaal door de eeuwen heen belangrijk
vonden. Door steeds een zestiende-eeuwse naast een meer hedendaagse bron te leggen
heb ik laten zien welke gevoeligheden, thema’s en kwesties belangrijk zijn geweest in
het doopsgezinde denken over Avondmaal. We zagen hoe doopsgezinden soberheid en
liturgische gelijkwaardigheid benadrukten in hun liturgie. Dit kwam voort uit het protest
en de polemiek tegenover de mispraktijk en de eucharistische theologie van de late
Middeleeuwen en tegenover andere reformatorische bewegingen.
Vervolgens zette ik uiteen hoe het doperse perspectief op avondmaalstheologie
opgebouwd is uit een te optimistische antropologie en ecclesiologie. Vanuit hun grote
vertrouwen in de kracht van de wedergeboorte (waartoe God uit zijn genade de weg
voor ieder had vrijgemaakt) veronderstelden dopers dat de weg van navolging en
levensheiliging open was voor alle mensen. We hebben daarbij gezien dat Gods
genade vervolgens als het ware direct vervloeit in de (eschatologische) gemeenschap.
De kerk wordt gezien als gemeenschap die leeft vanuit de nieuwe realiteit die Christus
mogelijk heeft gemaakt. Het Avondmaal werd in de meest dominante twintigste-eeuwse
doopsgezinde theologie geïnterpreteerd als onderlinge gelofte tot eensgezindheid en
navolging van Christus ten overstaan van een gewelddadige en verscheurde wereld.
Daarbij was weinig aandacht voor de empirische realiteit van gemeenten. Ook de
persoonlijke dimensie van het christelijke geloof bleef daarbij buiten beeld. De laatste
decennia is echter een tegengeluid gekomen van historici en theologen die ervoor
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pleiten om bij de theologische conceptualisering rekenschap te geven van de geleefde
realiteit.
Ten slotte is beschreven hoe doopsgezinden verschillende antwoorden
formuleerden op de vraag of het Avondmaal al dan niet als een sacramenteel gebeuren
moet worden gedacht. Hubmaier ging ervan uit dat Christus in de hemel was en dus
niet ‘in’ of bij het Avondmaal op aarde kon zijn, maar tegelijkertijd ging hij ervan uit
dat de deelnemers aan het Avondmaal beloofden ‘Christus voor elkaar’ te zijn. In de
twintigste eeuw kreeg de avondmaalsopvatting van Nederlandse doopsgezinden een
apostolaire kleur. Het Avondmaal werd door hen ‘niet-sacramenteel’ geïnterpreteerd als
een belijdenisdaad van mensen die zich committeren aan het door God begonnen
verzoeningswerk. Hun Noord-Amerikaanse broeders en zusters hebben met hun
bewoordingen daarentegen duidelijk ruimte willen geven aan de meer mystieke en
sacramentele ervaringen van het Avondmaal. Deze interesse voor de mystieke en
sacramentele aspecten van het Avondmaal komt ten dele voort uit een hernieuwd
inzicht in de avondmaalsconceptualisatie van de zestiende-eeuwse doperse denker
Pilgram Marpeck. Gelijksoortig denken vindt men echter bij Menno Simons, die over
het Avondmaal sprak als een bruiloftsmaal tussen de gemeente en Christus en als
‘sacramentelijk teken’.
Bij de afzonderlijke paragrafen van dit hoofdstuk kwamen verschillende vragen
op. Deze vragen zijn van belang voor nader onderzoek van het doopsgezinde
Avondmaal. Of alle vragen die in de loop van dit hoofdstuk zijn opgekomen zullen
worden beantwoord, is bij aanvang van het empirisch onderzoek niet met zekerheid te
zeggen. Dit heeft te maken met de fenomenologische benadering van het empirisch
onderzoek. Wat deze fenomenologische benadering inhoudt, hoe ik het empirisch
onderzoek heb opgezet en welke uitkomsten het opleverde, wordt in de komende
hoofdstukken gepresenteerd. Pas in het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 6) leg ik de
resultaten van het empirisch onderzoek naast de kwesties en interpretaties die in dit
hoofdstuk beschreven zijn.
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2 METHODEN - INLEIDING OP HET EMPIRISCH ONDERZOEK
Wat betekent het Avondmaal vandaag de dag vanuit een doopsgezind perspectief? In
het vorige hoofdstuk beschreef ik de belangrijkste kenmerken van het doopsgezinde
perspectief op avondmaalstheologie aan de hand van enkele historische en
gezaghebbende bronnen. Maar een schets op basis van historische bronnen is op
zichzelf een beperkt antwoord op de vraag wat de betekenis van het Avondmaal in een
hedendaagse doopsgezinde context is. Wordt de theologische betekenis van het
Avondmaal immers niet mede bepaald door de beleving van de deelnemers? En wordt
die beleving niet mede bepaald door de lokale, culturele en maatschappelijke context?
Misschien wordt de betekenis van het Avondmaal [tegenwoordig] mede bepaald door
hedendaagse ervaringen van samen eten buiten het Avondmaal om. Dus anders gesteld:
in hoeverre wordt de betekenis van het hedendaagse Avondmaal beïnvloed door andere
vormen van samen eten?
Zoals beschreven in de inleiding was dit wat mij inspireerde om de ervaring (de
beleving en de betekenis) van het Avondmaal te vergelijken met de ervaring van
seculiere maaltijden. Omdat ik de seculiere maaltijden en het Avondmaal op gelijke
voet met elkaar wilde vergelijken, heb ik gekozen voor een empirisch
fenomenologische benaderingswijze. In de komende hoofdstukken worden de
resultaten beschreven van de kwalitatieve empirische fenomenologische
deelonderzoeken. In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe ik daarbij te werk ben gegaan. Eerst
zet ik uiteen wat een empirisch fenomenologische benaderingswijze is (par. 1),
vervolgens beschrijf ik de opzet van het empirisch onderzoek, oftewel het
onderzoeksontwerp (par. 2), de werkwijze tijdens de dataverzameling (par. 3), de
werkwijze tijdens de analyse van de empirische data (par. 4) en de keuze van de
presentatievorm (par. 5).

1 Empirisch fenomenologische benaderingswijze
Om te kunnen onderzoeken welke bijdrage een fenomenologische vergelijking tussen
seculiere maaltijden en het Avondmaal kan opleveren voor een hedendaagse en
contextuele interpretatie van het doopsgezinde Avondmaal, dient eerst in beeld
gebracht te worden hoe beide categorieën maaltijden door de deelnemers worden
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beleefd en welke betekenissen zij eraan geven. Wat een zekere avondmaalspraktijk
tegenwoordig betekent voor degene die eraan deelneemt, of hoe een bepaalde
seculiere maaltijd door deelnemers wordt ervaren, zijn vragen die bij uitstek via een
empirisch fenomenologische benaderingswijze kunnen worden onderzocht. De
empirische fenomenologie zoekt naar betekenissen van de dingen, zoals ze zich in het
alledaagse leven aan ons voordoen.
Fenomenologie was vanuit zijn filosofische oorsprong een kentheorie.115 Vanuit
een kritiek op de empirische en exacte wetenschappen, stelden de fenomenologische
filosofen dat objectief meetbare kennis onmogelijk is en dat al onze waarnemingen
gestuurd worden door voorkennis en theorie. Al onze observaties zijn in wezen dus
subjectief. Fenomenologie probeert de geleefde ervaring te onderzoeken, dat wil
zeggen, hoe mensen ‘de dingen’ zintuigelijk waarnemen en ervaren.116 Bij deze
zoektocht naar een precieze beschrijving van de ervaring wordt gepoogd alle
theoretische kennis zo lang mogelijk buiten beschouwing te laten, of eigenlijk om deze
zoals dat heet ‘te beteugelen’.117 Het doel van de fenomenologie is om de waarneming
en ervaring van een bepaald onderzoeksonderwerp zo precies mogelijk te beschrijven,
met de grootst mogelijke onmiddellijkheid en zintuiglijkheid en om te bepalen welke
elementen in die ervaring en waarneming essentieel zijn.
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Voor een introductie in de filosofische fenomenologie (en diverse vertegenwoordigers) zie: Ciano
Aydin (red.), De vele gezichten van de fenomenologie (Kampen: Kok, 2007). Voor een beknopte
geschiedenis en een uiteenzetting over het verband tussen fenomenologie en hermeneutiek, zie Karin
Dahlberg, Helena Dahlberg, Maria Nyström, Reflective Lifeworld Research, 2nd ed. (Lund, Sweden:
Studentlitteratur, 2008), 29-94.
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Max van Manen, Phenomenology of Practice. Meaning-giving Methods in Phenomenological
Research and Writing (New York: Routhledge, 2014/16), 15-25.
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Dahlberg e.a. gebruiken de term bridling (beteugelen) voor de onderzoekshouding waarbij men de
eigen vooronderstellingen en theoretische voorkennis zoveel mogelijk ‘in bedwang houdt’ (of liever
‘losjes in de hand houdt’) (in de volksmond ‘tussen haakjes plaatst’), om het onderzoeksonderwerp met
de grootst mogelijke openheid te kunnen beschouwen. Zie Dahlberg e.a., Reflective Lifeworld Research,
129.
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Inmiddels is de fenomenologische gedrevenheid om de ‘ervaringskennis’ te
beschrijven door allerlei wetenschappelijke disciplines opgepikt.118 Religiewetenschappers en (praktisch) theologen maken al sinds de opkomst van de
fenomenologie gebruik van fenomenologische analyse om religieuze ervaringen en
verschijnselen te kunnen beschrijven, vergelijken en analyseren.119 Later werd de
filosofische fenomenologie ook opgepikt door exacte wetenschappen, dus die
wetenschappelijke disciplines die onder de fenomenologisch filosofische kritiek hadden
gestaan vanwege hun naïeve waarheidsclaims. Zo worden de fenomenologische
uitgangspunten door psychologen en medici gehanteerd om te beschrijven hoe een
bepaalde aandoening of behandeling uitpakt in het leven van patiënten.
De fenomenologische uitgangspunten worden gecombineerd met kwalitatieve
onderzoeksmethoden die in deze disciplines gebruikelijk zijn. Met interviews en
participerende observaties brengt men in beeld hoe mensen (die ervaringen hebben
met het verschijnsel) de werkelijkheid ervaren. Het streven naar exacte en objectieve
kennis is daarbij verruild voor een streven naar intersubjectiviteit. De verschillende
beschrijvingen van de ervaringen worden intensief met elkaar vergeleken. De
elementen die het meest levendig ter sprake worden gebracht, of die in de
beschrijvingen keer op keer werden genoemd, worden gezien als het meest
kenmerkend of essentieel. Deze kenmerken worden vervolgens afzonderlijk beschreven
in de presentatie van de onderzoeksresultaten (ook wel de rapportage genoemd).
Voor dit onderzoek is de empirisch fenomenologische benaderingswijze erg
geschikt omdat het via deze benadering mogelijk is om de persoonlijke beleving en
interpretatie empirisch te onderzoeken en te analyseren. Het empirische en
118

Michael Larkin, Simon Watt and Elizabeth Clifton, ‘Giving voice and making sense in Interpretative
Phenomenological Analysis,’ Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2 (2006), 102-120; Amedeo
P. Giorgi & Barbro M. Giorgi, ‘The descriptive phenomenological Psychological Method,’ in: Paul M.
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persoonlijke perspectief was in de theologische interpretatie van het doopsgezinde
Avondmaal lang onderbelicht, zoals we hebben gezien in het vorige hoofdstuk. Een
empirisch fenomenologisch onderzoek naar de beleving en interpretatie van
doopsgezinde deelnemers aan het Avondmaal is dan ook een belangrijke aanvulling op
wat we weten. Bovendien wordt het mogelijk zowel de ervaring van het Avondmaal als
die van de seculiere maaltijden te beschrijven, zonder dat ik deelnemers langs
theologische categorieën bevraag.
De keuze voor een fenomenologische benaderingswijze heeft gevolgen gehad
voor de methodische keuzes ten aanzien van het verdere onderzoeksontwerp, de
dataverzameling, de data-analyse en de rapportage van het empirisch onderzoek, zoals
ik hieronder zal beschrijven.

2 De opzet van het empirisch onderzoek (onderzoeksontwerp)
Om de betekenis en beleving van seculiere maaltijden te kunnen vergelijken met die
van het Avondmaal, beschrijf ik beide categorieën maaltijden eerst fenomenologisch.
Deze beschrijving moet recht doen aan de eigenheid van de verschillende categorieën
van samen eten, maar moet tegelijkertijd zodanig gestructureerd worden dat een
onderlinge vergelijking mogelijk is. De structuur van de beschrijving dient daarom zo
uniform mogelijk te zijn. Dit bracht voor het onderzoeksontwerp een aantal
uitdagingen met zich mee. In deze paragraaf licht ik de belangrijkste keuzes bij de
opzet van de empirische (deel)onderzoek(en) toe. Het gaat in de eerste plaats om de
selectie van maaltijden en van de onderzoeksmethoden.
2.1 Operationalisatie van de onderzoeksvraag: selectie van maaltijden
Maaltijden zijn er in talloze verschillende vormen. Om de onderzoeksvraag te kunnen
beantwoorden, heb ik eerst afgebakend welke seculiere maaltijden en welke
avondmaalspraktijk ik wilde onderzoeken. Twee overwegingen speelden een rol bij het
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inperken van de selectie.120 Ten eerste wilde ik me bij de selectie van het Avondmaal en
de seculiere maaltijden beperken tot één geografische context in Nederland. Bovendien
wilde ik me beperken tot een gelijksoortig type maaltijd, namelijk de gemeenschapsmaaltijd, oftewel de ‘gemeenschapsmaaltijden buiten de kring van familie en gezin’.
Zoals het Avondmaal een maaltijd is waarbij men buiten de kring van bloedverwanten
eet, zo koos ik ook seculiere maaltijden waar men at met niet-bloedverwanten.
Bij het maken van de keuze van de geografische plek was het Avondmaal
leidend. De mogelijkheden waren in dit geval beperkter dan die van seculiere
gemeenschapsmaaltijden. Ik wilde het Avondmaal onderzoeken in een doopsgezinde
gemeente die groot genoeg was om verschillende soorten deelnemers te kunnen
interviewen en om anonimiteit te kunnen garanderen aan de geïnterviewden. In
gemeenten met een twintigtal deelnemers aan het Avondmaal die elkaar al
decennialang kennen, is dit nauwelijks mogelijk. Verder zocht ik een gemeente
waarmee ik niet persoonlijk te vertrouwd was met de gemeenteleden of voorgangers.
Deze overwegingen leidden tot een flinke inperking van de mogelijkheden, omdat het
aantal doopsgezinde gemeenten en voorgangers beperkt is121 en ik als predikant al bij
veel gemeenten te gast ben geweest en met veel collega-voorgangers heb gestudeerd of
samengewerkt.
De keuze viel op de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam (VDGA).
Deze gemeente was vanuit fenomenologisch perspectief interessant vanwege de
historiciteit van de gemeenschap.122 De avondmaalspraktijk in deze gemeente leek bij
het eerste proefbezoek ook historiciteit te suggereren. Dat zou het mogelijk maken het
Avondmaal te onderzoeken die zich beroept op ‘oorspronkelijkheid’, of een oude
traditie. Tegelijkertijd staat het kerkgebouw midden in het Amsterdamse stadshart. De
dynamiek van een sterk historisch gewortelde gemeenschap en de omringende
seculiere stadscultuur sloot aan bij de opdracht om de wisselwerking tussen
120
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hedendaagse cultuur en de doopsgezinde traditie te onderzoeken. Daarnaast bood de
keuze voor Amsterdam nog een voordeel, omdat de mogelijkheden om seculiere
maaltijden te onderzoeken legio zouden zijn.
Naast het Avondmaal koos ik ervoor om twee verschillende categorieën te
zoeken van seculiere gemeenschapsmaaltijden, namelijk een open en een besloten
maaltijd. Over de toegankelijkheid van het doopsgezinde Avondmaal zijn
doopsgezinden het oneens. Men hoort onder doopsgezinden in de gemeenten vaak
zeggen dat het Avondmaal ‘open’ is voor iedereen. Maar hier wordt door doperse
theologen vaak anders over gedacht123 en in de praktijk beperkt zich deelname aan het
Avondmaal sterk tot leden en bekenden van de gemeente. Bovendien werd mij aan het
seminarium geleerd (zie eerste hoofdstuk) dat het Avondmaal een belijdenisdaad was,
bedoeld als uiting van trouw aan de christelijke navolging. Vanwege deze strijdige
visies op de toegankelijkheid van het Avondmaal, leek het me interessant twee
verschillende soorten seculiere maaltijden met het Avondmaal te vergelijken; ik wilde
graag seculiere maaltijden met een open karakter onderzoeken (toegankelijk voor
iedereen), maar ook maaltijden met een besloten karakter (waarbij deelname alleen
openstaat voor leden van een bepaalde gemeenschap).
Maaltijden met een open karakter bleken gemakkelijk te vinden. Al snel viel
mijn oog op de Vrijheidsmaaltijden van het Amsterdamse Comité 4 en 5 mei, omdat
deze – net als het Avondmaal – een component hebben van nagedachtenis en
herdenking. Wat betreft de opzet van de maaltijden en de frequentie hadden deze
maaltijden duidelijke contouren. Tijdens deze maaltijden werd ik door tafelgenoten
geattendeerd op de vluchtelingenmaaltijden die georganiseerd werden door Pakhuis de
Zwijger. Onder de noemer Eat to Meet werden deze maaltijden georganiseerd om
‘newcomers’ (primair doelend op vluchtelingen van vooral Syrische afkomst) in contact
te brengen met ‘locals’ (mensen die al een netwerk hadden in de Amsterdamse
samenleving). Omdat deze maaltijden de kans boden om een intercultureel perspectief
op de maaltijd mee te nemen in het onderzoek, heb ik ook deze maaltijden
onderzocht. Gezien het open karakter van deze maaltijden was het eenvoudig contact
te leggen met de organisatie en om als onderzoeker aan te schuiven.
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Het selecteren van de besloten maaltijd bleek – naar de aard van deze
maaltijden – lastiger. Bij dergelijke besloten maaltijden wordt het aanschuiven van de
onderzoeker over het algemeen als een inbreuk op de beslotenheid en de onderlinge
vertrouwdheid ervaren. Uiteindelijk koos ik ervoor onderzoek te doen op de Willem III,
één van de Amsterdamse roeiverenigingen. Aangezien ik zelf roei, was de drempel
lager om de vereniging te bezoeken en om de voorzitter van de vereniging rechtstreeks
te benaderen. Na onderling beraad gaf het bestuur mij toestemming voor het
onderzoek. Het bleek dat de roeivereniging twee typen maaltijden had, zodat ik beide
kon onderzoeken. De maaltijden werden wekelijks gehouden en kenden een behoorlijk
bestendige traditie, waardoor het mogelijk was om de maaltijd regelmatig en voor een
langere tijd te onderzoeken en mensen kalm en zonder haast te benaderen. Hiermee
kwam ik tot de uiteindelijke selectie van maaltijden.

2.2 Onderzoeksinstrumenten/methoden
Om na te gaan hoe het Avondmaal en hoe de seculiere gemeenschapsmaaltijden
worden ervaren, koos ik voor observerende participatie124 en semi-gestructureerde
interviews.
2.2.1 Observerende participatie
Observerende participatie was van belang om in contact te komen met de deelnemers.
Zowel bij het Avondmaal als bij de open en besloten seculiere maaltijden kreeg ik
weliswaar toestemming van het bestuur en van de organisatie om onderzoek te doen,
maar het in contact komen met andere deelnemers werd aan mijzelf overgelaten.
Vooral bij de besloten maaltijd was het participeren van belang om contacten te leggen,
vertrouwen te winnen en om mensen bereid te vinden tot een interview. Ook bij het
Avondmaal kon ik, op basis van de observatie van de dienst, zelf bepalen wie ik voor
een interview zou benaderen. De predikanten deden enkele suggesties, maar dankzij
de participaties kon ik op basis van de door mij waargenomen groepsdynamiek
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Ook wel bekend als ‘participerende observatie’. Het naast elkaar bestaan van deze formuleringen
duidt op accentverschillen in de activiteit van de onderzoeker. Tafelgenoten van de maaltijd-teronderzoek gaven aan een meer ‘natuurlijke’ participatie-stijl van de onderzoeker-te-gast te prefereren
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en Smaling, Kwalitatief Onderzoek, 104.
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verschillende mensen benaderen. Er kwamen zowel enthousiaste als kritischere
deelnemers aan het woord.
Een tweede voordeel van de observerende participatie was de mogelijkheid om
zelf in alle zintuiglijkheid te kunnen ervaren waar het bij de specifieke maaltijd of
avondmaalspraktijk om gaat. Hierdoor kon ik de sfeer proeven, de non-verbale actie en
de informele interactie observeren en informele gesprekjes aangaan. Dit hielp tijdens
de formele interviews (interviews ‘op band’) om verder door te vragen naar details,
bijvoorbeeld wanneer geïnterviewden in algemene of impliciete bewoordingen spraken
over groepsdynamiek of ‘de gezellige sfeer’.125

2.2.2 Semi-gestructureerde interviews
Een aantal methodologen beschouwt de ongestructureerde interviewopzet als het meest
geschikte onderzoeksinstrument bij een empirisch fenomenologische onderzoeksbenadering.126 De voornaamste vraag die tijdens fenomenologisch georiënteerde
interviews wordt gesteld is ‘hoe heb je verschijnsel X beleefd’,127 de rest van het
interview zou daaruit voortgezet moeten worden. Een dergelijke open en ongeleide
insteek van het interview zou de maximale ruimte bieden aan de geïnterviewde om
over de ervaring te vertellen. Het zou moeten leiden tot een beschrijving van de
ervaring die zo min mogelijk gestuurd wordt door de onderzoeker.128
Via de observerende participaties kwam ik er echter snel achter dat een te open
benadering niet goed paste. Vooral bij de besloten seculiere maaltijd (de maaltijden van
de roeivereniging) bleek dat men de maaltijd beschouwde als een basaal en alledaags
gebeuren, waar weinig interessants over te vertellen was. ‘We eten gewoon een hapje
met elkaar’, zei iemand tijdens de participatie. Het was aan de toon merkbaar dat men
pas zou instemmen met meer formele interviews, als ik duidelijker van tevoren aangaf
waarom ik als theoloog hun maaltijd onderzocht en waar ik dan ‘eigenlijk’ en ‘precies’
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naar zocht.129 Ik koos daarom voor een semi-gestructureerde opzet van de interviews,
omdat dit de geïnterviewde voldoende ruimte gaf vrijuit te vertellen, maar tegelijkertijd
een heldere (en veilige) leidraad bood voor het gesprek. Meer over de interviewstrategie
in par. 3.2.2.

2.3 Aantallen interviews en participaties (sampling)
Een belangrijke vraag bij iedere onderzoeksopzet is het aantal personen dat moet
worden geïnterviewd. Hierover is debat onder de fenomenologisch georiënteerde
methodologen. Sommigen zeggen dat empirisch fenomenologisch onderzoek, net als
andere vormen van kwalitatief onderzoek, moet streven naar ‘data-saturatie’. Volgens
deze opvatting moet men doorgaan met het verzamelen van onderzoeksdata tot het
vergaren van data geen nieuwe inzichten meer oplevert. Andere fenomenologen gaan
er echter van uit dat de verschijnselen oneindig betekenisvol zijn, omdat ieders
individueel perspectief uniek is en de context van een bepaald verschijnsel oneindig zal
wisselen. Het inzicht in een bepaald verschijnsel kan daarom oneindig worden
vernieuwd en verfijnd.130 Vanuit deze opvatting stellen zij dat het beter is het aantal
geïnterviewden te beperken tot kleine aantallen. Het gaat bij fenomenologisch
onderzoek in deze opvatting niet zozeer om ‘data-saturatie’, maar om het vergaren van
voldoende data om de complexiteit van het onderzoeksonderwerp in beeld te kunnen
brengen.131 Eén enkele geïnterviewde kan in dit perspectief iets bijdragen dat leidt tot
een verrijking van het inzicht en dat gaat tot in het oneindige door.
In de loop van het empirisch onderzoek ontdekte ik dat het pragmatisch gezien
het beste gekozen kan worden voor de middenpositie in deze kwestie van
dataverzadiging. Ieder interview draagt in potentie iets bij aan wat de onderzoeker nog
niet wist. Op een zeker moment treedt echter toch een verzadiging op, al was het maar
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bij de onderzoeker zelf. Tijdens de dataverzameling moest na een aantal interviews
worden geconcludeerd dat bepaalde thema’s telkens terugkeerden. Daarmee werd het
steeds moeilijker om nieuwe individuele inzichten en opmerkingen te integreren in de
overall analyse van het type maaltijd dat was onderzocht. Dit type saturatie trad bij
seculiere maaltijden sneller op dan bij het Avondmaal.132

3 Dataverzameling
De onderzoeksdata zijn verzameld in de periode van 5 mei 2015 tot en met 5 mei
2018. In deze paragraaf beschrijf ik hoe ik te werk ben gegaan tijdens de participaties
en bij het afnemen van de interviews.
3.1 Werkwijze bij de participaties
In het voorjaar van 2015 begon ik met de dataverzameling van de seculiere maaltijden,
in het najaar van 2015 met participaties in de avondmaalsdienst van de Verenigde
Doopsgezinde Gemeente Amsterdam (VDGA).
3.1.1 Seculiere maaltijden
Zowel bij de besloten als bij de open (semipublieke) maaltijden nam ik eerst contact op
met verantwoordelijken en organisatoren. Zoals beschreven in par. 2.1 kreeg ik bij de
open maaltijden vrij snel en eenvoudig toestemming om onderzoek te doen. Wat
betreft de maaltijd van Eat to Meet kreeg ik toestemming van één van de directieleden
van Pakhuis de Zwijger. Wat betreft de Vrijheidsmaaltijden nam ik contact op met de
coördinator van Stichting Streetdinners. De coördinator van de stichting stemde in met
het onderzoek en introduceerde me bij diverse lokale organisatoren van verschillende
straatdiners. Soms was het mogelijk ook mensen te interviewen die betrokken waren
geweest bij maaltijden waar ik zelf niet aan had deelgenomen.133

132

Mogelijk is dit te verklaren op basis van de stelregel van Dahlberg e.a.: ‘hoe complexer het fenomeen,
hoe meer informanten er nodig zijn om het te beschrijven’. Dahlberg e.a., Reflective Lifeworld Research,
175.
133

Aangezien de Vrijheidsmaaltijden allemaal op dezelfde dag plaatsvinden (5 mei), is het aantal
maaltijden waarbij je kunt participeren beperkt.
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Bij de openbare maaltijden stelden tafelgenoten zich meestal aan het begin van
iedere maaltijd aan elkaar voor. Daarbij maakte ik van de gelegenheid gebruik om me
niet alleen persoonlijk bekend te maken, maar ook om te kennen te geven dat ik aan de
maaltijd deelnam vanuit onderzoeksinteresse. Dit riep bij mijn tafelgenoten geen
bezwaren op, voor zover ik heb kunnen merken. Vaak stelde men belangstellende
vragen en ontstond er al snel een gesprek over maaltijden en eten. Ter plekke maakte ik
foto’s als geheugensteuntje, maar alleen op momenten dat ook andere deelnemers
fotografeerden. Dit om te voorkomen dat het fotograferen te veel zou storen.
Het toegang verkrijgen tot de besloten maaltijd was moeilijker. Eerst probeerde
ik via een bekende toegang te krijgen bij een van de Amsterdamse Rotary verenigingen,
maar na een aanvankelijk gastvrije reactie, volgde na nader overleg tussen het bestuur
en de leden van de vereniging toch een afwijzing. Later lukte het aan te schuiven bij
een kleine kookclub, die me hartelijk verwelkomde. Bij nader inzien bleek deze groep
van vier deelnemers te klein om anonimiteit en onderlinge vertrouwelijkheid te kunnen
bieden. Ik merkte al snel dat een dergelijke vertrouwelijkheid nodig was. Het was
gezien de onderlinge verhoudingen van dat moment niet wenselijk om dit onderzoek
door te zetten en erover te publiceren.
Nadat ik van het bestuur toestemming had gekregen om onderzoek te doen bij
roeivereniging Willem III, handelde ik op vergelijkbare wijze als bij de open maaltijden.
Ik benaderde een groepje aan een van de tafels en introduceerde mijzelf. In alle
gevallen was ik vervolgens welkom om aan te schuiven en leidde mijn introductie al tot
een levendig gesprek over maaltijden en over eten.
Na enige participaties werd het gemakkelijker interviewkandidaten te vinden.
Omdat ik verschillende keren zou participeren vroeg de redacteur van het
verenigingsblad mij om een artikeltje te schrijven, waarin ik mezelf voorstelde en kort
uitlegde wat mijn onderzoek inhield. Bovendien introduceerden de eerste
geïnterviewden me aan anderen. Daardoor werd benaderen van interviewkandidaten
nog verder vergemakkelijkt. Ik heb foto’s gemaakt ter ondersteuning van het geheugen,
maar alleen van de (nagenoeg) lege ruimtes. Fotograferen van mensen zou te verstorend
zijn geweest.
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3.1.2 Avondmaalsparticipaties
Wat betreft het empirische onderzoek van het Avondmaal ging ik op vergelijkbare wijze
te werk als bij de seculiere maaltijden. Ik benaderde eerst de kerkenraad, die mij snel
toestemming verleende. Wel werd me verzocht ook de predikanten uit te leggen wat
mijn onderzoek inhield en ook hen om toestemming te vragen. De VDGA had op dat
moment vijf medewerkers in dienst (twee predikanten, een kerkelijk werker, een
kinderleiding, een jeugdleider). Bij het medewerkersoverleg (‘predikantenconvent’)
lichtte ik mijn onderzoek toe. Twee van hen uitten aanvankelijk bezwaar, voornamelijk
ten aanzien van de methode van het observerend participeren. De methode riep
associaties op van voyeurisme en zelfs van pornografie: ‘je doet mee aan iets intiems en
dan ga je daar vervolgens oordelend over schrijven en dat publiceren’, riep een van de
medewerkers uit, ‘Dat is zoiets als je hebt met iemand gekust en dan ga jij er een
review over publiceren!’ Die aanvankelijke weerstand ontspande, dankzij het vervolg
van het gesprek. Dat ik zelf belijdend doopsgezind was, zagen ze als belangrijk
voordeel, omdat dat de associatie met voyeurisme verzachtte. Toen ik verklaarde niet zo
zeer beoordelend maar eerder documenterend (fenomenologisch) te werk zou gaan,
stemden ze allen met de participaties in.
Bij participaties ging ik in het gebeuren mee en deed zoals de andere
deelnemers. Meestal zat ik ergens in de achterste rijen aan de rand van het gezelschap,
of in de buurt van leeftijdsgenoten. Net als bij de seculiere maaltijden maakte ik foto’s
als geheugensteuntje. Vanwege de privacy maakte ik alleen foto’s van de (lege)
kerkzaal, voorafgaande aan de dienst. Om recht te doen aan de complexiteit, de
verschillende belevingen en interpretaties van het avondmaalsgebeuren heb ik de tijd
genomen om meerdere keren deel te nemen en om meer mensen te interviewen dan bij
de seculiere maaltijden. Op aanraden van de predikanten participeerde ik ook bij de
avondmaalsdienst in het Mennohuis. Deze diensten werden door de VDGA gehouden
op paasmorgen. Ze volgden dezelfde liturgie als in het kerkgebouw aan het Singel.134

134

In de rapportage worden de diensten in het Mennohuis niet afzonderlijk besproken. Het aantal
geïnterviewden was te beperkt en leverde nauwelijks afwijkende inzichten op.
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3.1.3 Observatiestrategie
Vanuit een fenomenologische methodologie wordt een zo ‘open’ mogelijke benadering
gepropageerd: in het toepassen van onderzoeksinstrumenten maar ook bij de hantering
van de observerende participatie. Om zowel open als gestructureerd te werk te gaan,
maakte ik gebruik van twee strategieën. Ten eerste hanteerde ik het onder antropologen
bekende principe om van ‘breed naar smal’135 te observeren. Dat wil zeggen dat ik
eerst de algehele sfeer zo breed mogelijk in me opgenomen heb. Vanuit deze eerste
brede observaties bepaalde ik wat van belang bleek bij verdere observaties (het ‘smal’
en meer gedetailleerd observeren. Ten tweede maakte ik gebruik van twee lijstjes
observatiepunten. Het eerste lijstje wordt ook wel ‘de grote rondleiding’ genoemd.136
Het tweede lijstje was gebaseerd op de zeven rituele ‘elementen’ die ritueel
wetenschapper Ronald Grimes onderscheidt bij zijn observaties van rituelen.137 De
twee lijstje observatiepunten overlappen elkaar (zie tabel 1). De grote rondleiding (van
de antropologen Decorte en Zaitch) is echter sociaal antropologisch gericht op de
doelen en beweegredenen van groepen en mensen, terwijl de lijst van rituele
elementen (van ritueel wetenschapper Grimes) gericht is op de meest voorkomende
elementen van (pseudo) rituele praktijken.138 Grimes’ schema van zeven rituele
elementen was een heuristisch instrument om het Avondmaal en de seculiere
maaltijden (bij wijze van pseudo-rituele praktijken) langs ongeveer dezelfde algemene
eenheden te kunnen observeren. Bovendien bleek het een adequaat hulpmiddel tijdens
de data-analyse (zie par. 4.2).

135

In 2016 nam ik deel aan een cursus participerende observatie o.l.v. Damián Ziatch (via Evers
Research). Hierin kwam de observatiestrategie ‘van breed naar smal’ aan de orde. Zie: Tom Decorte en
Demián Zaitch, Kwalitatieve Methoden en Technieken in de Criminologie (Leuven & Den Haag: Acco,
2016), 307.
136 Tom

Decorte en Demián Zaitch, Kwalitatieve Methoden, 304.

137

Gebaseerd op een schema van ritueel wetenschapper Ronald Grimes: Ronald L Grimes, The Craft of
Ritual Studies (NY: Oxford University Press, 2014), 195-6.
138

Hoewel van de seculiere maaltijden minder snel kan worden gezegd dat het rituelen zijn in de volle
zin van het woord, leek het me voldoende verantwoord ze als quasi-ritueel gebeuren te benaderen.
Iedere maaltijd heeft immers rituele kenmerken, in die zin dat het samen eten tijdens de
gemeenschapsmaaltijd geformaliseerd en gecodeerd gedrag is. Daarmee wordt bedoeld dat het gedrag
tijdens maaltijden niet (uitsluitend) stoelt op rechtstreekse doelmatigheid, maar stoelt op culturele
voorschriften. Onder antropologen is het daarom niet ongebruikelijk maaltijden te beschouwen als quasirituelen of als ritualistische praktijken. Zie: Gillian Crowther, Eating Culture, Anthropological Guide to
Food (Toronto: University of Toronto Press, 2018), 166.
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‘De grote rondleiding’ (Decorte, Mortelmans &
Zaitch)

Rituele elementen (Grimes)

Plaats(en): fysieke plaats of plaatsen

Plaatsen en ruimte(s). Hier is na initiële codering
ook !sfeer’"als belangrijk subelement toegevoegd

Actor(s): de mensen die aanwezig of betrokken
zijn

Actoren en deelnemers

Activiteit(en): reeksen samenhangende dingen die
mensen doen

Talen, geluiden, stiltes

Object(en): fysieke dingen die aanwezig zijn

Objecten

Actie(s): losstaande acties van mensen

Acties (handelingen en gebeurtenissen (hier is na
initiële codering ook stijl van handelen
toegevoegd)

Gebeurtenis(sen): reeksen samenhangende
activiteiten die mensen doen

Groepen: de sociale dynamiek

Tijd(en): sequenties van een fenomeen of gedrag
over de tijd

Tijdsequenties en tempi

Doel(en): de dingen die mensen proberen te
bereiken
Gevoel(ens): de emoties die mensen voelen en
uitdrukken
Tabel 1: Twee lijsten met observatiepunten, de lijst van Decorte en Zaitch, de lijst van Grimes

Direct na afloop van iedere participatie maakte ik vlug schetsmatige
aantekeningen, die ik de dag daarna uitwerkte tot een volledig verslag. Hierbij vatte ik
de levendige indrukken zo gedetailleerd mogelijk in woorden. Veldnotities hielpen mijn
eigen indrukken te beteugelen (te registreren en te vergelijken met de indrukken van
geïnterviewden).
3.2 De werkwijze bij de interviews
3.2.1 Het benaderen van deelnemers
Kandidaten voor de interviews over de seculiere maaltijden benaderde ik ter plekke
tijdens de participaties. Bij de besloten seculiere maaltijd was er daarnaast sprake van
een sneeuwbaleffect, waarbij de eerste geïnterviewden mij in contact brachten met
mogelijke andere kandidaten. Bij de selectie probeerde ik voor zover mogelijk mensen
van verschillende leeftijden en culturele en sociaal-maatschappelijke groepen te
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benaderen. Interviews deed ik zo kort mogelijk na de maaltijd, soms direct na afloop,
soms enkele dagen later, meestal op openbare plaatsen (in cafés), of wat betreft de
besloten maaltijd op de roeivereniging. Een enkele keer vond het interview plaats bij de
geïnterviewde thuis.
Kandidaten voor de avondmaalinterviews benaderde ik op verschillende
manieren. Enkele weken van tevoren nam ik deel aan de reguliere zondagse dienst en
vroeg een aantal mensen of zij van plan waren deel te nemen aan het Avondmaal en of
zij bereid zouden zijn zich na afloop door mij te laten interviewen. Daarbij vertelde ik
hen dat het interview ging over hun beleving van het Avondmaal en dat ik het interview
zou opnemen (audio). Ook benaderde ik enkelen telefonisch, wier namen waren
gesuggereerd door de predikanten. De interviews werden zo kort mogelijk na een
avondmaalsdienst afgenomen, om te kunnen spreken naar aanleiding van recente,
levendige, concrete herinneringen.139 Net als bij de seculiere maaltijden benaderde ik
mensen met verschil in leeftijd, geslacht en ook wat betreft de duur van lidmaatschap.
Ik sprak zowel met mensen voor wie het Avondmaal veel betekende, als met mensen
die kritisch waren of zeiden ‘niet zoveel met het Avondmaal te hebben’. De interviews
vonden plaats bij geïnterviewden thuis, maar ook in een café of in de kerk.

3.2.2 Opzet van de interviews
Mijn uitgangspunt bij de semi-gestructureerde interviews was een vijftal vragen. Dit
beperkte aantal vragen was voldoende om het gesprek op gang te brengen en door te
kunnen vragen.140 Soms bleek de eerste vraag ‘Hoe hebt u de avondmaalsdienst/de
maaltijd beleefd?’ al voldoende om het gesprek te openen. Maar meestal vroeg ik na
deze openingsvraag om in herinnering terug te gaan naar de maaltijd en te vertellen
welke momenten waren bijgebleven. Daarna vroeg ik zoveel mogelijk door op wat de
geïnterviewde ter sprake bracht. Later in het interview vroeg ik naar de stemming

139

Eén interview werd direct na het Avondmaal gehouden, de andere interviews binnen een week. Een
enkel interview kon pas na twee weken worden gehouden.
140

Met andere woorden: ik hanteerde wat Jeanine Evers het ‘rivier-model’ noemt. Evers onderscheidt drie
interviewmodellen: het sluis-, boom- en riviermodel. Bij Het sluismodel is er slechts een vraag om de
geïnterviewden zo veel mogelijk vrijuit en associatief te laten vertellen over het onderwerp, Het
boommodel is het gestructureerde interview waarbij de onderzoeker ‘zeer welbepaalde domeinen’ wil
behandelen. Het riviermodel zit daartussenin: er zijn enkele hoofdvragen, maar er wordt
(geïmproviseerd) doorgevraagd op wat de geïnterviewde zegt. Jeanine Evers, Kwalitatief interviewen:
kunst en kunde (Amsterdam: Boom, 2015), 68-71.
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(gemoedsgesteldheid) voorafgaand aan en na afloop van de maaltijd (of avondmaalsdienst), om te zien of ik iets kon ontdekken over de dynamiek (het effect en de werking)
van de maaltijd. Altijd sloot ik het interview af met de vraag of er bepaalde dingen niet
aan de orde waren geweest, die nog gezegd zouden kunnen worden. Dikwijls leverde
deze vraag nog stof op om over door te praten.141 Na ieder interview schreef ik een kort
verslag over de thema’s die aan de orde waren geweest en de indrukken die me van het
interview waren bijgebleven. De opnames van de interviews werden getranscribeerd,
gedeeltelijk door mij zelf, gedeeltelijk via een transcriptie-bureau. De transcripties
werden geïmporteerd in ATLAS-ti voor verdere verwerking en analyse.
3.2.3 Anonimiteit en toestemmingsverklaring
Bij iedere maaltijd vroeg ik voorafgaande aan de participaties toestemming aan de
organiserende(n). Bij de kennismaking aan tafel (of bij het eventuele informele moment
van voorstellen in de bezochte kerkdiensten) maakte ik me als onderzoeker bekend en
gaf ik openheid over de aard van de deelname en het bezoek. Wanneer deelnemers
naar de inhoud van het onderzoek vroegen, beantwoordde ik hun vragen.
Voorafgaande aan ieder interview gaf ik aan de deelnemer uitleg over de inhoud en
werkwijze van het onderzoek. Daarbij heb ik uitgelegd dat zij in de verslaglegging een
fictieve naam zouden krijgen, maar dat het risico op persoonsherkenning niet uit te
sluiten viel. Uitspraken die erg kenmerkend zouden zijn voor zijn of haar persoon
kunnen immers herkend worden door bekenden (buren of kerkgenoten).142 Zij stemden
voorafgaande aan het interview in met deelname aan het onderzoek en gaven
toestemming tot de verwerking van hun uitspraken in de onderzoeksrapportage.143

141

Veelvoorkomend was de reactie ‘nou… nee, ik geloof het niet… nou, misschien nog …’ (waarna
regelmatig nog aanvulling volgde op wat gezegd was).
142

Om de kans op herkenning te verkleinen, is het winnen van persoonsgegevens zo beperkt mogelijk
gehouden. Er is bijvoorbeeld niet gevraagd naar huisadressen of exacte geboortedata.
143

Persoonlijke data zijn vergaard in overeenstemming met de Nederlandse wet ter bescherming van
persoonsgegevens (2001 - 2018) (Wbp) en de bijbehorende gedragscode voor het gebruik van
persoonlijke data in onderzoek (2005), zoals gepubliceerd door de Nederlandse Vereniging van
Universiteiten (VSNU). 25 mei 2018 werd de Wbp vervangen door de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), maar op dat moment was de fase van dataverzameling voor dit onderzoek
reeds afgerond.
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3.3 Overzicht van de participaties en interviews
In deze paragraaf geef ik een overzicht van de achttien participaties en tweeënveertig
interviews die ik in het kader van dit onderzoek heb uitgevoerd.

• Vrijheidsmaaltijden
Voor het onderzoek naar de Vrijheidsmaaltijden deed ik tien interviews, waarbij
veertien deelnemers aan het woord kwamen.144 Hierbij waren ook drie interviews met
lokale organisatoren van maaltijden waaraan ik zelf niet heb deelgenomen, zie tabel 1.

Participaties
Vrijheidsmaaltijden

Interviews

Duur

5 mei 2015,
Vrijheidslaan

Mariëlle (leeftijd: halverwege 70) (mede-organisator)

28 min

5 mei 2016,
Buurtkamer De
Nachtegaal, Bijlmer

Nancy (organisator) (leeftijd: halverwege 20)
Clair (halverwege 30) en Wouter (eind 60) (buren van
elkaar). Andere locaties:
• Javastraat - Claudia (begin 40) (organisator)
• Entrepotdok - Louise (halverwege 60) (organisator)
• VU-maaltijd in de Waalse kerk - Carla (eind 40)

25 min
39 min

5 mei 2017,
Diemerplein Diemen

Berdien (leeftijd begin 60) (organisator)
Debby en Joyce (leeftijd halverwege 50) (twee
vriendinnen)
Trudy (leeftijd eind 60) en Kelly (10 jaar) (oma en
kleindochter)

70 min
23 min
21 min

5 mei 2018, Perron
Oost

Geen interviews

5 mei 2018,
Entropotdok II

Vera en Corry (bevriende buren) (beide halverwege 70
jaar)

Tabel 1: Participaties en interviews Vrijheidsmaaltijden

144

Een aantal interviews waren dubbelinterviews.
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79 min
70 min
27 min

40 min

• Eat to Meet (Pakhuis de Zwijger)
In het kader van het onderzoek naar de maaltijden in Pakhuis De Zwijger (Eat to Meet)
deed ik drie participaties. In zes interviews vroeg ik acht deelnemers naar hun ervaring
(zie tabel 2).

Participaties
Eat to meet

Interviews

Duur

Erica (NL, halverwege 50) en Syrische pleegdochter Selena
(17 jaar)
Björn, uit Finland (begin 30)
Kok (begin 40)

71 min

21 oktober 2016

Nadheer, uit Egypte (leeftijd begin 30)
Madeleine (NL), (eind 60)
Carmen en Marcel, uit Spanje (leeftijd halverwege 40)

35 min
43 min
38 min

22 december 2016

Geen interviews (wel informele conversaties)

Pakhuis de Zwijger
16 september 2016

Tabel 2: Participaties en interviews Eat to Meet
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40 min
73 min

• Roeivereniging
In het kader van het onderzoek naar de maaltijden bij de roeivereniging deed ik tien
participaties en tien interviews. Ik interviewde zeven mensen naar aanleiding van de
clubmaaltijd op woensdag en drie mensen naar aanleiding van de maaltijden op
vrijdag (zie tabel 3).

Participaties
roeivereniging

Interviews

13 mei 2016
vrijdagmaaltijd

Eerste participatie, geen (formele) interviews (wel informele
conversaties)

25 mei 2016
clubmaaltijd

Jorien (leeftijd begin 50)

36 min

8 juni 2016
clubmaaltijd

Daniel (leeftijd halverwege 40)
Arno (rond 70)

31 min
31 min

10 juni 2016
vrijdagmaaltijd

Sandra hulpkok vrijdagmaaltijd (half 40)

61 min

19 augustus 2016
vrijdagmaaltijd

Geen (formele) interviews (wel informele conversaties)

14 sept 2016
clubmaaltijd (kort ivm
ledenvergadering)

Joke (eind 80)

23 september 2016
vrijdagmaaltijd

Geen (formele) interviews (wel informele conversaties)

30 september 2016
vrijdag slotavond van
het zomerseizoen

Clara kok van de vrijdagmaaltijd (half 50)

62 min

5 oktober 2016
clubmaaltijd

Camiel (eind 30)

28 min

7 december 2016
clubmaaltijd

Valentijn (half 50)
Olivier (half 50)
Connie, kok van de woensdagmaaltijd (begin 70)

32 min
28 min
55 min

Duur

26 min

Tabel 3: Participaties en interviews bij de roeivereniging
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• Avondmaal in de Vereenigde Doopsgezinde gemeente Amsterdam (VDGA)
In het kader van het onderzoek naar het Avondmaal in de Doopsgezinde gemeente
Amsterdam participeerde ik in zeven avondmaalsdiensten. Ik nam zeventien interviews
interviews af. Daarbij werden enkelen twee keer geïnterviewd. Er waren ook dubbelinterviews, zie tabel 4:

Participaties in de
VDGA

Interviews

29 november 2015,
Singelkerk

geen

24 maart 2016,
Singelkerk

Bettina (leeftijd in de 40)
Lenny (leeftijd begin 70)
Ilonka (eerste interview), (leeftijd half in de 70)
Nico (eerste interview), begin 80

42 min
51 min
56 min
55 min

9 oktober 2016,
verzorgingstehuis Mennohuis

Predikant Wijnand, halverwege 50

66 min

27 november 2016,
Singelkerk

Mark (leeftijd eind 20)
Roelie (leeftijd eind 70)
Gerard & Anneke - dubbel interview (leeftijd begin 70)
Predikant Berend (leeftijd halverwege 50)

57 min
52 min
66 min
73 min

13 april 2017,
Singelkerk

Dubbelinterview Nico (tweede interview)) & Willeke
(leeftijd begin 80)
Ilonka (tweede interview)
Froukje, begin 30
Jetske, halverwege de 70

54 min
42 min
43 min
79 min

16 april 2017,
Mennohuis

mw Oudkamp (leeftijd begin 90, kon zich weinig meer 15 min
herinneren de dag daarna)
Karine (leeftijd halverwege 80
56 min

29 maart 2018,
Singelkerk

Janet (leeftijd begin 70)
Hendrik (leeftijd eind 60)

Duur

45 min
41 min

Tabel 4: Participaties en interviews Avondmaal

4 Data-analyse (analyse van de interviews)
Bij het analyseren van de interviews hanteerde ik zoals gezegd de gebruikelijke
strategieën en analyse-technieken binnen een kwalitatieve en fenomenologische
onderzoeksbenadering. Hoewel de analyse een iteratief proces is, waarbij de
verschillende analytische werkzaamheden door elkaar heen lopen en zich soms
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herhalen, waren er globaal twee fases te herkennen bij de analyse van de interviews. In
de eerste fase worden interviews afzonderlijk gelezen en geanalyseerd (de initiële
analyse). Gaandeweg gaat deze over in de tweede fase: de geval-overstijgende analyse.

4.1 Initiële analyse
Bij de analyse van de interviews gebruikte ik de kwalitatieve analyse-software ATLAS-ti.
Deze software is speciaal ontwikkeld om kwalitatieve onderzoeksdata zoals interviews
en veldnotities, gesystematiseerd en navolgbaar te kunnen analyseren. Nadat de
transcripties waren geïmporteerd in het programma van ATLAS-ti, las ik eerst ieder
interview in zijn geheel. Daarna heb ik de interviews opgedeeld in verschillende
tekstgedeelten en paste ik de techniek van het coderen toe.145
De literatuur beschrijft verschillende vormen van coderen. Ik maakte in het
begin voornamelijk gebruik van open codering. ‘Open codering’ is het hechten van
(descriptieve) sleutelwoorden aan fragmenten van relatief kleine omvang, waarbij men
met het sleutelwoord (de code) dicht bij het woordgebruik van geïnterviewden blijft.146
Fragmenten waarin de geïnterviewden zich zeer levendig uitdrukten kregen een
zogenaamde ‘in vivo’-code147 (een code die de directe bewoording van de
geïnterviewde aanhoudt).148 Hoewel ik er aanvankelijk terughoudend mee was, paste ik
ook theoretische codering toe op passages in het interview die ik associeerde met
bestaande theoretische concepten of theorieën. Deze theoretische codes kregen een
andere kleur, om ze goed te onderscheiden van de andere codes. Na herhaaldelijke
lezing plaatste ik de code ‘kernquote’ bij fragmenten met de meest wezenlijke of
kernachtige uitspraken.

145

Coderen is de handeling waarbij je tekstfragmenten voorziet van sleutelwoorden, die ook wel ‘codes’
worden genoemd. Codering helpt om de grote hoeveelheid tekst behapbaar te maken en om
verschillende tekstuele fragmenten over verschillende interviews heen, met elkaar in verband te brengen
en onderling te vergelijken. ATLAS-ti hielp onder meer om goed overzicht te houden over de codes die ik
aanmaakte en heb toegepast. Bovendien hielp de software om de codes te definiëren en systematisch toe
te passen. Zo wordt het coderen op zichzelf al een belangrijke analytische bezigheid.
146

‘Open codering’: Jeanine Evers, Kwalitatieve Analyse: kunst én kunde (Amsterdam: Boom, 2015), 89.

147

In vivo-code: Johnny Saldaña, The Coding Manual for Qualitative Researchers, 2nd Ed. (London UK:
Sage, 2013), 4.
148

Bijvoorbeeld de frase ‘broodmoment’, een uitdrukking die een van de geïnterviewden gebruikte voor
het moment dat brood wordt aangereikt tijdens het Avondmaal.
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Na herhaalde lezing schreef ik een memo149 waarin ik ieder interview
samenvatte en de meest pregnante thema’s uit het interview beschreef.150 Bij het
coderen van de interviews wisselde ik de verschillende groepen maaltijdinterviews met
elkaar af. Daardoor vielen niet alleen overeenkomsten binnen de subset van besloten
maaltijden op, maar sprongen ook overeenkomsten tussen deze interviews en die van
bijvoorbeeld het Avondmaal eruit.151 De betreffende passages gaf ik codes die zo veel
mogelijk op elkaar leken.152

4.2 Nadere analyse
Zoals gebruikelijk bij kwalitatieve analyse gaat de fase van ‘initiële analyse’, waarin
men zich op afzonderlijke interviews richt, over in de fase geval-overstijgende analyse.
Het is binnen de fenomenologische benadering gebruikelijk de interviews bij herhaling
te lezen en steeds af te wisselen tussen een gedetailleerde lezing en een lezing vanuit
‘het geheel’.153 Dit bepaalde in hoofdlijnen de strategie van de analyse. Ik las ieder
interview als geheel door, maar bestudeerde ook de details (woord voor woord, zin
voor zin). Ieder interview werd als een afzonderlijke eenheid bestudeerd, maar ook
geïnterpreteerd vanuit de vergelijking met andere interviews binnen de groep en zelfs
149

Over memo’s schrijven tijdens kwalitatieve analyse, zie: Saldaña, The Coding Manual, 41-51.

150

De zogenoemde single case-structuur. Halldorsdottir, The Vancouver School of doing Phenomenology,

63.
151

Dit werd niet alleen veroorzaakt door mijn eigen geheugen, maar ook doordat ATLAS-ti tijdens het
coderen een ‘automatisch aanvullen’ functie had. Via deze functie draagt de software bij het toekennen
van codes suggesties aan van al eerder aangemaakte en eerder gebruikte codes. Zo stimuleert de software
reeds om tijdens de eerste ronde coderen verbanden te leggen tussen verschillende fragmenten binnen
het interview en tussen interviews onderling en om codes te creëren die boven de individuele gevallen
uitstijgen. In de door ATLAS-ti bijgeleverde ‘comment-box’ kunnen codes bovendien worden
gedefinieerd en aangescherpt. Ondanks al deze technische hulp van analyse-software blijft coderen een
heuristische bezigheid, met het steeds terugkerende dilemma tussen abstrahering en nuancering: ‘kan ik
deze code hier toepassen of gaan dan specifieke nuances verloren – misschien is het aanmaken van een
nieuwe code toch beter?’ Zie: Evers Kwalitatieve Analyse, 60-62.
152

Na ongeveer vijf interviews vielen al doende regelmatig parallellen op met al eerder gecodeerde
interviews. De kunst was om niet te snel conclusies te trekken en om zo lang mogelijk open te blijven
staan voor nieuwe inzichten. De waarschijnlijke parallellen die ik meende aan te treffen en alle
persoonlijke vragen en associaties hield ik bij in proces-memo’s.
153

Fenomenologische analyse is een hermeneutisch proces. In de hermeneutiek verloopt de interpretatie
via een constante vergelijking tussen de details van tekst en de tekst als geheel, totdat details en het
geheel elkaar zodanig verhelderen dat deze betekenis krijgt voor de lezer. Zo ook bij fenomenologische
analyse: het omhelst een voortdurend afwisselen van het perspectief (van deel naar geheel en vice versa).
Zie: Dahlberg e.a., Reflective Lifeworld Research, 236-238.
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vanuit de gehele dataset. Omgekeerd werd het inzicht in de dataset verfijnd door
herhaaldelijke lezing van de meest levendige details. Ik paste verschillende tactieken en
strategieën toe om duidelijk te krijgen op welke thema’s de verschillende maaltijden
zich het best lieten vergelijken.
Eén van de tactieken die in kwalitatieve analyse vaak wordt toegepast is het
categoriseren van codes. Om tussen de verschillende interviews en verschillende
groepen interviews verbanden te kunnen leggen, moet het coderen zo gestructureerd
en consistent mogelijk worden gedaan. Het categoriseren helpt om codes te ordenen en
dwingt geval-overstijgend te denken. Ik begon al met categoriseren na het coderen van
vijf verschillende interviews, omdat de hoeveelheid codes in hoog tempo opliep.154 Ik
baseerde de categorisering op dezelfde puntenlijstjes, die bij de observerende
participatie richting hadden gegeven. Deze boden houvast en orde, maar waren
tegelijkertijd voldoende algemeen om allerhande open codes en in-vivo-codes onder te
brengen. Hierdoor kon de fenomenologische openheid lang behouden blijven. De
belangrijkste twee hoofdcategorieën waren ‘elementen en momenten’ en
‘dynamiek’ (voor tekstfragmenten waarin geïnterviewden spraken over de werking,
impact of effect van de maaltijd). Daarnaast was ook de categorie ‘rituele kritiek’ van
belang voor tekstfragmenten waarin geïnterviewden de maaltijd evalueerden.155
Gaandeweg kwam er meer samenhang in het coderen van de rest van de interviews.
Overige tactieken had ik vooral te danken aan de software van ATLAS-ti. Nadat
alle interviews waren gecodeerd, gaf een blik op de door de software automatisch
gegenereerde codelijst al behoorlijk inzicht waarover deelnemers het meest hadden
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Na het coderen van vijf interviews had ik al driehonderd codes (open codes, in vivo-codes, allerlei
theoretische codes etc). Het grote belang dat in de fenomenologische benadering wordt gehecht aan
‘openheid’ en ‘beteugeling’ bij de lezing en interpretatie van de onderzoeksdata werkt fijnmazige
codering in de hand. Bovendien stimuleert de alledaagsheid van het samen eten tot fijnmazig coderen.
Juist als iets alledaags is, moet scherp naar details worden gekeken, om te zien wat nu wezenlijk is in de
ervaring van dat alledaagse.
155

In methodologische literatuur over kwalitatieve analyse is veel te doen om de categorisering van
codes. In sommige vormen van kwalitatieve analyse heeft categorisering een belangrijke rol bij het
formuleren van een omvattende theorie (namelijk in de zogeheten Grounded Theory Approach). Het
formuleren van een omvattende theorie was echter niet een doelstelling van de empirische studies. De
categorisering had vooral waarde om overzicht te houden bij de codering en om de codering zoveel
mogelijk te systematiseren. De categorisering naar ritueel wetenschappelijke concepten bleek bovendien
te functioneren als een heuristische sleutel bij de gevalsoverstijgende interpretatie. Maar vanwege de
fenomenologische interesse van dit onderzoek bleven de ‘in vivo’-codes en de code ‘kernpassage’
leidend, gedurende de hele analyse en interpretatie.
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gesproken.156 Ik kon dus snel allerlei tekstfragmenten binnen een bepaalde maaltijdgroep, maar ook parallelle tekstfragmenten uit de gehele dataset157 met elkaar
vergelijken. De code ‘kern-quote’ was een belangrijk hulpmiddel, om de meest
wezenlijke passages onder elkaar te zetten en te vergelijken (sommige passages bleken
in onderling vergelijk minder wezenlijk of rijk te zijn dan aanvankelijk gedacht).
Verder was het dankzij de codering mogelijk vragen te beantwoorden die tijdens
het vergelijken en analyseren werden opgeroepen. Toen bijvoorbeeld met een blik op
de codelijst bleek dat de code ‘aandacht’ erg vaak was toegepast, kon ik alle
fragmenten vergelijken. Zo kon ik zien welke rol ‘aandacht’ speelde in de ervaring van
de maaltijd en of er een patroon te herkennen was in de manier waarop men over
‘aandacht’ sprak. Zo nam het inzicht in verbanden en onderlinge verschillen toe.

5 Datapresentatie
Hoewel tijdens het coderen en de nadere analyse voortdurend vergeleken is tussen de
verschillende seculiere maaltijden en het Avondmaal, koos ik ervoor om zowel de
beleving en interpretatie van de verschillende seculiere maaltijden als die van het
Avondmaal te presenteren als afzonderlijke deelstudies. Op die manier wordt recht
gedaan aan de eigenheid van de verschillende maaltijden. Bovendien dient deze
presentatiewijze de navolgbaarheid. De lezer is met deze vorm van presentatie beter in
staat eigen oordelen te vormen over de afzonderlijke eenheden en de manier waarop
deze met elkaar zijn vergeleken.
Eerst presenteer ik de resultaten van de verschillende seculiere maaltijden,
daarna die van het Avondmaal. Door deze volgorde functioneert het zicht op de
seculiere maaltijden als een lens om naar het Avondmaal te kijken. De uiteindelijke
vraag, op welke thema’s de beleving en interpretaties van enerzijds de seculiere
maaltijden en anderzijds het Avondmaal elkaar nu het meest verhelderden, zal daarna
worden gepresenteerd (in hoofdstuk 6).
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ATLAS-ti toont in de codelijst gelijk de frequenties van het gebruik van iedere code. Bovendien zet het
programma desgewenst alle uitspraken op een rij die met die code zijn gemarkeerd.
157

D.w.z. het grote geheel van alle interviews, over alle groepen maaltijden.
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3 DE BELEVING VAN ENKELE SECULIERE MAALTIJDEN
In dit hoofdstuk bespreek ik de analyse van de interviews met deelnemers van een
aantal seculiere maaltijden. Het hoofdstuk is in twee delen verdeeld: eerst wordt de
analyse van de ‘open’ maaltijden besproken (een aantal Vrijheidsmaaltijden en Eat to
Meet bij Pakhuis De Zwijger), dan die van de besloten maaltijden bij de roeivereniging.
Beide delen zijn zoveel mogelijk op dezelfde manier geordend.
Het grootste deel van het hoofdstuk is een beschrijving van beleving aan de
hand van de door geïnterviewden meest of levendigst ter sprake gebrachte momenten
en elementen van de maaltijd. Dit doe ik aan de hand van de uitspraken over hun
beleving van de maaltijd en over de momenten die hen daarbij waren bijgebleven.
Daarbij houd ik zoveel mogelijk een chronologische volgorde aan. Daarna bespreek ik
thema’s die aan de orde kwamen in uitspraken. Dat zijn de uitspraken waarin
geïnterviewden niet zozeer stil stonden bij specifieke momenten van een specifieke
maaltijd, maar waarin ze reflecteerden op wat de maaltijd in meer algemene zin voor
hen betekent of waarin ze uiteenzetten wat volgens hen de betekenis van samen eten
is.

I De beleving van de open maaltijden (Vrijheidsmaaltijden en Eat to Meet)
Hoewel de Vrijheidsmaaltijden en Eat to Meet van elkaar verschillen, kunnen beide
besproken worden als één categorie, in die zin dat het beide driegangendiners zijn
waarbij mensen die elkaar van tevoren niet of nauwelijks kenden elkaar ontmoeten.
Het zijn beide maaltijden waarbij het eten wordt geserveerd in drie fasen, waarbij er
tussen de gangen door een paar programma-onderdelen zijn. Bij beide maaltijden is er
meestal live-muziek en er zijn meestal een paar sprekers, al is de rol van de sprekers bij
de Vrijheidsmaaltijden groter dan bij Eat to Meet. Ondertussen is het vooral aan de
deelnemers zelf om de ontmoeting (waar de maaltijd om draait) te doen slagen.
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1 Introductie op de open maaltijden
1.1 Vrijheidsmaaltijden: het Amsterdams 4 en 5 mei comité / stichting Streetdinners
Sinds 2012 worden er in Amsterdam Vrijheidsmaaltijden gehouden, op initiatief van het
Amsterdams 4 en 5 mei comité.158 De lokale organisatie is voornamelijk in handen van
verschillende instellingen (musea, buurthuizen en stichtingen). Van 2013 tot 2018 is
stichting Streetdinners namens het comité actief om ook lokale burgerinitiatieven te
stimuleren en toe te rusten. Een van de doelen van
deze stichting is om onderlinge contacten tussen
mensen te bevorderen. De gedachte achter de
straatdiners is dat de nationale feestdag een
aanknopingspunt biedt om de buren te benaderen
en dat men, dankzij het aangedragen thema, diepgaander met elkaar in contact komt dan tijdens een
reguliere buurt-BBQ of straatdiner.159 Deelnemers
kunnen zich via de site van stichting opgeven.
Het Amsterdams 4 en 5 mei comité levert
ieder jaar materiaal om de tafels mee te versieren.
Vrijheidsmaaltijd Diemerplein:
tafelkleden met opdruk van Parool 5
mei 1945 en waterkaraf.

Het geleverde materiaal refereert aan het thema van
dat jaar. In 2015 (het zeventigjarig jubileum van
bevrijdingsdag) levert het comité bijvoorbeeld

tafelkleden bedrukt met de voorpagina van het Parool van 5 mei 1945, rood-wit-blauwe
lintjes. Er zijn speciale karaffen, speciaal bedrukte placemats, een zogenaamd
bevrijdingsbrood (van tarwe die vlak na de bevrijding ook werd verdeeld onder de
bevolking). Om lokale initiatiefnemers in staat te stellen een verhaal te vertellen dat
past bij het thema van het jaar, organiseerde stichting Streetdinners in 2016 een
workshop Storytelling. Het thema was dat jaar ‘op de grens’.

158

Lucia Hoenselaars deed eveneens onderzoek naar Vrijheidsmaaltijden. L. Hoenselaars,
‘Basisingrediënten van de Vrijheidsmaaltijd’ (Nationaal Comité 4 en 5 mei en ARQ Nationaal
Psychotrauma Centrum, 2019) https://www.4en5mei.nl/app/uploads/2021/03/vrijheidmaaltijden.pdf
(geraadpleegd 20 juni 2021).
159

http://streetdinners.org/nl/info/freedom-meals (voor het laatste geraadpleegd in aug. 2016, inmiddels
uit de lucht).

84

De Vrijheidsmaaltijden die ik onderzocht waren allemaal driegangendiners, met
een welkomstwoord, muziek en meestal ook met een spreker, of sprekers. Maar er was
grote variatie in de opzet en de omvang van de maaltijd. Er waren Vrijheidsmaaltijden
met tien, veertig of ruim honderd deelnemers. Sommige maaltijden werden
daadwerkelijk door een groepje buren georganiseerd, andere waren georganiseerd door
burgers en instellingen samen. Bij sommige maaltijden werd het eten door de
organisatoren verzorgd, bij andere maaltijden namen deelnemers eten mee, om te
delen met andere deelnemers.160 Bij sommige maaltijden zaten de deelnemers aan
verschillende picknicktafels verspreid op een plein, bij andere maaltijden was er een
lange tafel. Soms werd het eten opgediend, bij andere maaltijden was er lopend buffet.

1.2 Eat to meet - Pakhuis de Zwijger
Pakhuis de Zwijger is een (voormalig) pakhuis aan de Piet Heinkade aan ’t IJ, dat tot een
groot cultureel centrum is om-gebouwd. Het wil een ‘platform voor creatie en
innovatie’161 zijn. Er zijn dagelijks diverse
lezingen, workshops en conferenties over
stadsvernieuwing, nieuwe democratie, kunst
en allerlei maatschappelijke thema’s als
klimaatverandering, armoede en eenzaamheid.
Toen in 2015 in de media de discussies over de
toestroom van vluchtelingen uit Syrië
verhevigden startte Pakhuis een debatserie162
en de maaltijdenreeks Eat to Meet (vanaf

Eat to Meet: zaal bij aanvang van de maaltijd

januari 2016 – december 2018).
De uitnodiging op de website is breed geformuleerd. Het is een ‘informele’
maaltijd om ‘locals’ en ‘newcomers’ bij elkaar te brengen. De termen local en
newcomer is al dan niet bewust verhullend van karakter. Met locals worden mensen

160

Potluck-opzet.

161

Website Pakhuis de Zwijger: https://dezwijger.nl/over-ons (geraadpleegd 17 juni 2021).

162

‘De vluchtroute’ (programmareeks liep van 6 oktober 2015 tot aan juni 2020).
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bedoeld die vertrouwd met de stad zijn, al langer gevestigd zijn in Amsterdam. Maar
hoe ruim de organisatie de term newcomers verstaat is minder duidelijk. Er doen veel
mensen uit de Arabische wereld (overwegend maar niet uitsluitend Syriërs), maar ook
allerlei anderen voelen zich als newcomer aangesproken (ik ontmoet studenten en
expats vanuit heel Europa). De opzet is aanvankelijk dat locals een bijdrage van vijf
euro betalen, terwijl newcomers gratis kunnen deelnemen. De maaltijden zijn
driegangendiners, de gerechten zijn Syrisch. Er is een Syrische band, waar ook
Nederlanders in mee spelen. De maaltijden worden goed bezocht. Aantallen variëren
tussen de zestig en hondertwintig deelnemers.

2 Voordat de maaltijd begint
Voordat de maaltijd begint is er al een bepaalde bedding voor de ontmoeting, die
tijdens de interviews ter sprake wordt gebracht. Er is bij deelnemers nieuwsgierigheid of
behoefte aan ontmoeting. Over Eat to Meet zegt deelnemer Carmen bijvoorbeeld:
For me, it was interesting the exchange between the refugees, because, well in
Spain we have the information. But living in a small region, there are no
refugees. The information they have is through the news, and that is politicized
information… , you do not have any contact to know what is happening really.
For me the most interesting part is to exchange how they feel, how they work,
do they have similar expectations from this country? They have this big issue
with the war, but they are people, everybody is people so you have instant
connection. (Carmen 128:2, deelnemer Eat to Meet, Spaans)163
Louise, organisator van de Vrijheidsmaaltijd aan het Entrepotdok zegt:
[Ik merkte] dat er ontzettend behoefte was om elkaar te leren kennen en met
buurtgenoten te praten, omdat dat eigenlijk gewoon niet gebeurt, omdat een
heleboel mensen elkaar ook niet kennen (Louise 38:11, organisator Vrijheidsmaaltijd
Entrepotdok)

Vergelijkbaar met een uitspraak van Madeleine, Nederlandse deelnemer van Eat to Meet: [N]ormaal
kom je niet in contact met deze mensen en ik vind het verrijkend, om een mooi woord te gebruiken. Nee
ik vind het heel bijzonder, om … en het is ook heel makkelijk hè, relatief, hè, om contact te leggen, in
zo’n situatie. (Madeleine 121:7, Deelnemer Eat to Meet, Nederlands)
163
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Claudia, organisator van de Vrijheidsmaaltijd op het Javaplein zegt:
Het is wel een bijzonder evenement als je ook echt met een verhaal opent en
sowieso een evenement met een thema, een onderwerp. Het is wel anders dan
andere eetgelegenheden volgens mij.[…], omdat op een speciale dag mensen
bij elkaar komen, ook gesteund door organisaties als 4 - 5 mei, als herinnering
waarom we hier nu samenkomen, wat de aanleiding is. Tafelkleden en lintje en
op televisie en media gebeurt ook vooraf al heel veel over bewustwording van
wat er is geweest, maar ook vrijheid van nu en wat het betekent. Dat je zo’n
onderwerp met elkaar deelt brengt een hele andere connectie tussen mensen
dan als je los bij elkaar komt en je moet vinden: waarom zit je hier eigenlijk bij
elkaar. Het leidt al een bepaalde sfeer in, de hele organisatie daar omheen als
een raamwerk waarin dit nu plaatsvindt en dan in combinatie met dat iemand
een persoonlijk verhaal vertelt wat hij of zij linkt aan de Tweede Wereldoorlog,
vrijheid, persoonlijke belevenis van iets wat daarmee te maken had. Ik merkte
ook, afgelopen jaar stimuleerde dat wel mensen om anders met elkaar te praten
dan op een verjaardagsfeest of zo. (Claudia 24:25, organisator Vrijheidsmaaltijd
Javaplein)

Beide maaltijden, Eat to Meet en de Vrijheidsmaaltijden staan al in een bepaald kader.
Er is een nieuwsgierigheid anderen te ontmoeten. Volgens Claudia en Carmen spelen
de media bij deze maaltijden ook een rol. Er is een actuele aanleiding die de
ontmoeting een zekere focus geeft. Volgens Claudia helpt de entourage ook. De door
het Amsterdams 4 en 5 mei comité aangeleverde spullen voor de versiering van de tafel
‘leiden een sfeer in’ en geven ‘het raamwerk’ aan waarbinnen de maaltijd is
georganiseerd. De inrichting van de tafel geeft aan de deelnemers het signaal af dat dit
geen alledaags feest is, zoals een verjaardagsfeest.
Kortom, zowel bij Eat to Meet als bij de Vrijheidsmaaltijden komen deelnemers vanuit
een nieuwsgierigheid of de behoefte om mensen te leren kennen, waardoor de maaltijd
‘speciaal’ wordt. Door de decoratie van de tafel en berichten in de media is er al een
‘raamwerk’, waardoor deelnemers hun aandacht al wat gericht hebben op een
gezamenlijk gedeeld onderwerp.
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3 Plaats kiezen en contact maken
Het moment dat deelnemers hun plaats moeten kiezen, is veelbesproken in de
interviews. De keuze waar plaats te nemen (en bij wie) wordt door de organisatie bij
zowel de Vrijheidsmaaltijden als bij Eat to Meet aan de deelnemers zelf overgelaten.
Een deel van de geïnterviewden is tijdens dat moment verhoogd alert. De keuze van
zitplaats is volgens deelnemers bepalend of je een goede tijd aan tafel zult hebben met
je directe tafelgenoten. Omdat de meesten elkaar niet kennen proberen deelnemers op
grond van de snelle en voorlopige indrukken een keuze te maken. Toeval speelt echter
een belangrijke rol:
Je kunt het niet helemaal regisseren. Maar … ik dacht wel van nou, omdat ik
wel een leuk voorgesprekje had met die Surinaamse mensen, die moeder met
die twee dochters, dacht ik ‘ga ik bij hen zitten?’, van ‘ik vind het leuk met hen
dus ik ga bij hen zitten want van de rest weet je het niet.’ (Carla 134:14 deelnemer
Vrijheidsmaaltijd Waalse kerk)

There were also some people who didn’t speak much English. That made it a
little difficult for me, […]That’s why it’s also a little bit a matter of luck, who you
happen to meet, […] then at the end I also met people who are better
communicators. So in that sense, maybe I had in a way controversial feelings
about it. (Björn 132:3, deelnemer bij Eat to Meet, Fins)
Madeleine: [D]an zit je net, zoals vroeger met een werkweek, of zo, altijd van
‘o god, naast wie ga ik nou zitten aan het ontbijt’. Of ‘jee, willen ze wel naast
mij zitten, […] blijf ik alleen, willen ze…ja… gaat er niemand naast mij zitten’,
of zo.
Interviewer: Een soort van onzekerheid daarin?
Madeleine: Ja, omdat je dus altijd echt je ogen open moet houden. Zit ik op de
goede plek, of zit ik aan de kop van de tafel? Zit ik met de verkeerde mensen
terwijl iedereen verderop het nou net ontzettend leuk heeft? (Madeleine 121:15,
deelnemer bij Eat to Meet, Nederlands)

Bij het plaats kiezen speelt toeval een grote rol, volgens geïnterviewden gepaard met
toeval. Naast wie je terecht komt is grotendeels ‘a matter of luck’, ‘je kunt het niet
helemaal regisseren’. Je kunt voor het moment van kiezen van de zitplaats soms nog
even praatjes maken en ‘je ogen openhouden’, maar waar en naast wie je belandt is
onzeker. Laat staan of diegene ook naast jou wil zitten en een goede ‘communicator’ is.
Zodra deelnemers zitten is het de bedoeling om kennis te maken, contact te
maken. Bij de onderzochte maaltijden wordt dit aan de deelnemers zelf overgelaten.
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Tijdens deze eerste momenten komt het op de deelnemers zelf aan. Zoals Vera, een van
de deelnemers het zegt ‘leuk moet je [het] zelf maken’.164 Contact leggen zou volgens
geïnterviewden een wederkerig gebeuren moeten zijn, maar dat wederkerige lukt niet
altijd goed:
Hij zat daar ook zo. Als je hem een vraag stelde, dan gaf hij heel leuk antwoord
enzo maar er kwam geen vraag terug. Dan is het moeilijk om de dialoog te
houden.’ (Erica 73:27, Eat to Meet, Nederlands)
It is easier for people who are like very easy going, that kind of people who are
very social and who have no problem with talking with numerous people within
one evening and I’m not maybe that kind of person […] It depends on what
mood you happen to have, or what kind of people are around there. Of course
if you want to meet a lot of people its a good place for that, but to me that’s not
something that always comes naturally. (Björn 132:11, Eat to Meet, Fins)
Marcel: [I]t’s like you don’t know the social rules of the event you are afraid of
this or to start a conversation.
Carmen: I think there are no rules in that situation. The rule that you are allowed
to sit is enough for me.
Marcel: But I think this event is an example of the society,… so you have people
[who are] … introvert or extravert. The rules are that we are nice for extravert
people but the other guys probably have something more interesting to say, but
they are….at the side. (Marcel en Carmen 128:24, Eat to Meet, Spaans)
Het contact maken en het ‘leuk maken’ gaat niet iedereen even goed af. Wanneer de
gesprekspartner weinig terugzegt, of introvert is, is het moeilijk het gesprek op gang te
brengen en het gaande te houden. Marcel is niet bekend met de regels van het
gebeuren en is daarom bang een conversatie aan te knopen. Kritisch merkt hij op dat
door de huidige opzet van de Eat to Meet geschikter is voor extraverten dan voor
introverten.
Kortom, deelnemers moeten zelf hun plaats kiezen en dit brengt wat onzekerheid en
desoriëntatie met zich mee, omdat ze van tevoren niet weten met wie ze een goed
gesprek kunnen hebben. Bij deze maaltijden wordt van geïnterviewden sociaal een
actieve houding gevraagd en vaardigheden bij het contact leggen, het op gang brengen
en het houden van een gesprek. Sommigen gaat dat gemakkelijker af dan anderen.

164 Vera

is een Française, die in gebroken Nederlands spreekt. Letterlijk zegt ze ‘Leuk moet je zelf maken.
Als je zin hebt dat het leuk is, dan wordt het leuk’ (Vera 146:3, deelnemer Vrijheidsmaaltijd Entrepotdok).
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4 Muziek
Tussen de gangen van het diner zijn er programmatische elementen. Gevraagd naar de
momenten die zijn bijgebleven, noemen geïnterviewden muziek als een element dat
met plezier wordt beleefd:
Interviewer: Zijn er nog specifieke momenten die…
Kelly: Na het eten! (Enthousiast, gretig) ja na het eten was het heel gezellig.
Want dan hadden we gegeten […] en daarna hebben we gewoon echt met de
polonaise meegedaan en we hebben elkaar meegesleept om te gaan dansen.
[…] Echt feest! (Kelly en Trudy 90:6, Vrijheidsmaaltijd Diemen)
Corrie: En die band vond ik te gek… Die speelde goed. Die speelde daar god,
een arrangement van Shostakovich, weet je wel. Dat is die wals. … Maar die
had die bewerkt op een bepaalde manier. En dat was zo leuk. Dat had die zo
goed gedaan. Enig. Nee. Enig. Dat vond ik echt te gek. […]
Vera: Ja. Je doet mee. Je hoeft niet alleen maar te luisteren.
Corrie: Je hoeft niet te luisteren alleen. Niet alleen. Niet alleen. Nee.
Interviewer: Hoe doe je mee?
Corrie: Hoe doe ik mee… Nou, ik… Rommel wel (Knikt, alsof ze op muziek
meedeint, trommelt met haar hand op tafel).
Vera: Ja. Ik ook. […] Heel het lichaam doet mee, hè.
Corrie (brede lach): Ik kan niet stilzitten. Bij het minste ging ik… Ging ik erop,
hoor. Als het echt…
Interviewer: [je bedoelt] dansen?
Corrie: Ja.
Vera: Nou, wie weet een volgende keer… Kunnen we dansen. (Corrie en Vera
145:20, Vrijheidsmaaltijd Entrepotdok)

You asked about my experience of course there was also nice live music going
on, which maybe sometimes made the communication a little bit difficult,
because of the high volume, but on the other hand it makes good atmosphere.
(Björn 132:5, Eat to Meet, Fins)

Bij Eat to Meet bemoeilijkt de muziek volgens sommigen soms de gesprekken, zeker
wanneer mensen toch al wat moeite hebben taalbarrières te overwinnen, maar in alle
gevallen maakt muziek de sfeer levendig en zelfs feestelijk. Met de muziek kan het
lichaam ‘ook mee doen’ - soms komt het door de muziek zelfs tot dansen, waarbij
deelnemers elkaar soms ‘meeslepen’ (Kelly). Muziek brengt dus ook interactie.
Kortom, muziek is belangrijk volgens geïnterviewden: het betrekt het lichaam bij het
gebeuren, creëert een feestelijk sfeer en verlevendigt de interactie.

90

5 Sprekers
Naast muziek zijn er bij beide maaltijden ook sprekers, bij de Vrijheidsmaaltijden
speelt het element een prominentere rol dan bij Eat to Meet.
5.1 Het spreekmoment bij de Vrijheidsmaaltijden
Het Amsterdams 4 en 5 mei comité hecht belang aan het moment van een storyteller
waarbij een spreker iets vertelt rond het vastgestelde thema van de Vrijheidsmaaltijden.
Het moment wordt door geïnterviewden vaak ter sprake gebracht, maar wisselend
gewaardeerd. Degenen die het moment waardeerden zijn vooral de geïnterviewden die
een rol hadden in de organisatie, of degenen die zelf spreker waren.
Mariëlle droeg bijvoorbeeld een brief voor, die ze postuum schreef aan de
voormalige bewoners van haar huis, die in de oorlog tijdens de razzia’s uit de huizen
naar Auschwitz werden weggevoerd. Zoals Mariëlle’s huis zijn ook veel andere huizen
in de straat van Joden geweest, die na de bevrijding niet zijn teruggekeerd. De
voordracht van de brief maakte indruk.165 Mariëlle merkte dat de gesprekken tussen de
buren daarna ‘inhoudelijker’ werden.
Nou, zeker naar aanleiding van het deel van de brief dat ik had voorgelezen.
Ook wel meer inhoudelijke gesprekken, juist over…, het is hier een Joodse
buurt geweest. Dus d’r is een heleboel gebeurd. [….] zeker mensen die hier
langer wonen hebben ontdekt dat ook in hun huizen Joden hebben gewoond
die zijn weggehaald. En eh, ja, hoe ga je daarmee om? Hoe voelt dat? Ja. ’t Is
goed om te delen. (Mariëlle 1:21, Vrijheidsmaaltijd Vredeslaan)
Later zegt ze:
Je kunt niet vieren als je niet stilstaat bij de reden van het vieren (met nadruk
gezegd) […] Dat hadden we natuurlijk op 4 mei gedaan, maar dat wil niet
zeggen dat je daarna alleen nog maar ijsjes hoeft te eten. En juist deze straat,
juist deze straat! (met nadruk)[…] Nou ja, dat begreep ik ook zeker na afloop…
dat er voor veel mensen herkenbare punten in waren.[…] Nou en als we daar
een manier voor vinden om dat op niet al te dramatische wijze woorden te
geven en dat met elkaar te delen. Ik was blij dat dat kon. (Mariëlle 1:48,
Vrijheidsmaaltijd Vredeslaan)

165

Tijdens de observerende participatie merkte ik hoe mensen stil en met aandacht zaten te luisteren.
Een aantal deelnemers nam de voordracht op met de camera van hun mobiele telefoon. Na afloop was er
applaus.
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Mariëlle is blij dat ze de gelegenheid had gekregen om haar brief voor te dragen. Ze
vindt het goed dat tijdens de maaltijd ook bij de beladen geschiedenis op 4 en 5 mei
wordt stilgestaan. Mariëlle vindt het belangrijk dat de huidige bewoners konden ‘delen’
hoe het voelt om in huizen te wonen waaruit voormalige bewoners op gewelddadige
wijze zijn weggevoerd naar vernietigingskampen. Verder is opvallend dat Mariëlle het
belangrijk vindt woorden te geven aan die beladen geschiedenis, maar ook dat ze het
belangrijk vindt om dat ‘op niet al te dramatische wijze’ te doen. Het gaat immers ook
om een gezamenlijk vieren van de vrijheid (1:6 en 1:40). Ze zoekt kortom evenwicht
tussen herdenken en vieren.
Claudia kijkt eveneens positief terug op het moment dat zij haar verhaal
vertelde. Als naar Nederland geëmigreerde Duitse vindt ze de 4 en 5 mei viering ieder
jaar weer ‘benauwend’, omdat ze merkt dat er dan opeens polarisatie ontstaat van
Nederlanders richting Duitsers. En dat terwijl ze normaal gesproken goed geïntegreerd
is in de Nederlandse cultuur (Claudia 24:53). Door een maaltijd te organiseren, te
koken en door het vertellen van een verhaal merkt ze dat iedereen (inclusief zijzelf)
weer ‘in een stuk kracht en eigenmacht komt te staan […] dan heb ik weer een stuk
eigen inbreng’ (Claudia 24:54). Tijdens haar verhaal stelt ze de ongemakkelijke
verhouding tussen Nederlanders en Duitsers op 4 en 5 mei expliciet aan de orde, maar
ze houdt het ‘speels’. Ze zegt:
Ik ging het verhaal houden voor de mensen […] Het weer was supergaaf, alles
speelde mee, zon en we konden echt buiten zitten aan de straat. […] Ik ging
daar gewoon staan met een pan en een lepel: tik tik, goed luid vertellen. Het
was grappig, want iedereen blijft wel bij het verhaal. Dat was voor mij ook heel
bijzonder. Het ging heel anders dan bij het oefenen. […] het was heel speels en
toch was het verhaal af. […] We hadden ook een hele lange pauze tussen de
hoofdmaaltijd en het nagerecht, maar iedereen bleef ook echt zitten in gesprek.
[…] heel veel blije mensen en mensen die achteraf nog kwamen, die ik niet
kende, die via de website aangemeld waren en bedankten en zich voorstelden
en hun verhaal ook vertelden, ook mij vroegen: ‘waar in Duitsland kom je
vandaan’. Het was heel veel zoeken naar de gemeenschappelijke link die
mensen hebben in plaats van vertellen wie jij bent of wie ik ben. Heel veel
verbinden. (Claudia 24:35, Vrijheidsdiner Javaplein)
Claudia heeft van tevoren geoefend en komt op het moment zelf goed in haar verhaal.
Ze ervaart dat haar gehoor er geboeid naar luistert. Net als Mariëlle kiest Claudia
ervoor een gevoelig thema aan te snijden, maar op een ‘speelse’ manier (vergelijk
Mariëlle: ‘op niet al te dramatische wijze’). Het verhaal ‘was heel speels’. Dat blijkt
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ontwapenend te werken. Er ontstaat een sfeer waarin mensen zoeken naar verbinding
(‘de gemeenschappelijke link’). Het aansnijden van het thema via een speels verhaal
pakt dus goed uit.
Uit andere interviews blijkt echter, dat niet iedere voordracht indruk maakt of
impact heeft. Het verhaal van de verhalenverteller in Diemen viel bijvoorbeeld tegen:
Kelly: Tja… het was ook niet echt een goed verhaal.
Trudy: Ja het ging over een gans en over vrijheid.
Kelly: Ja het was wel leuk, maar… ja.
Trudy: Het was niet bepaald boeiend. Ok.
Kelly: Het is niet iets wat ik per se hoef te weten.
Trudy: Niet een spannend verhaal nee. (Kelly en Trudy 90:7, Vrijheidsmaaltijd Diemen)
Joyce: We gingen open hiernaartoe, maar toen las ik ook nog in het krantje, […]
die verteller zou komen, hè? […] die verteller vond ik niet zo indrukwekkend.
Nou ja dat komt ook omdat het nu zo’n beladen week is met die eh door die
herdenking en met vrijheid, dat je zoveel verhalen hoort, maar ik had er wat
meer van verwacht.
Debby: [Ik had gehoopt] dat het me toch iets meer zou raken. Ja ik vond het
verhaal niet heel erg interessant weet je? Er zat misschien wel een gedachte
achter, maar hij kwam niet echt over, laat ik het zo zeggen, nee. Terwijl hij had
wel een mooie stem om een verhaal te vertellen. Alleen het verhaal zelf…
(Debby en Joyce 91:5, Vrijheidsmaaltijd Diemen)

Het verhaal over ‘een gans en over vrijheid’ weet niet te boeien. Debby had gehoopt
geraakt te zullen worden door de verteller, maar ‘hij kwam niet echt over’.
Ook Louise betwijfelt of het verhaal dat tijdens het door haar georganiseerde
vrijheidsdiner werd voorgedragen wel ‘goed over werd gebracht’. Later zegt ze:
Je moet het heel goed doen, wil je het goed over kunnen brengen en wil je het
gevoel ook over kunnen brengen, dat mensen mee gaan voelen en ook erover
blijven nadenken en erover willen praten… [dat] is nog niet zo makkelijk.
(Louise 38:67, Vrijheidsmaaltijd Entrepotdok 2016)

Je moet het ‘heel goed doen’, volgens Louise, om een verhaal te vertellen dat overkomt.
Het vergt spreekvaardigheid en vertelkunst om het gevoel zodanig over te brengen, dat
de luisteraars ‘mee gaan voelen […] en erover willen praten’. Verteltalent en vertelkunst
is volgens Louise dus belangrijk, om het verhaal goed te kunnen overbrengen. Maar
ook het kiezen van het juiste verhaal is niet zo makkelijk, zo blijkt. Louise hoopte dat
het de ontmoeting en de gesprekken aan tafel wat zou verdiepen, maar ze twijfelt er
tijdens het interview aan of ‘de clou’ goed ‘uit de verf kwam’ (Louise 38:9). De storyteller had volgens haar misschien beter een verhaal kunnen kiezen met een meer
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persoonlijke insteek. Maar toen zijzelf overwoog om als story-teller op te treden, merkte
ze dat ze het zelf ook lastig vond een persoonlijk verhaal te kiezen. Het is immers niet
gepast al te diepgaand en persoonlijk te worden bij het vertellen van een verhaal:
Louise: Te veel blootgeven is ook niet geaccepteerd eh snap je? Er zijn soms
mensen die hun verhaal soms te pas en te onpas vertellen en er is ergens dat is
echt ‘op de grens’166 Ja. […] Wat geef je bloot, wat is nou nog iets wat je in zo’n
groep … Nou, dat is denk ik iets waar je heel goed mee bezig moet zijn als je
dat voorbereidt. Want je kan niet te ver gaan, daarin. Dat is ook not done toch.
Ja, absoluut, daar zit een grens! En wanneer en voor wie ook! (Met nadruk) Het
zijn wel al je buren! […]
Ik kan verhalen bedenken over op de grens die met mij persoonlijk te maken
hebben – maar die ga ik niet vertellen, echt niet! … Ik ga niet over mijn
moeder vertellen, of over bepaalde dingen die heel erg met het thema, die
misschien best heel mooi zijn om te vertellen, maar intiem… ja en dat zijn dan
dingen die je echt wat doén, maar die… die…, nee. […] Dat is niet iets wat je
weggeeft! (Lacht, verrast, alsof ze iets ontdekt heeft) […] Terwijl, misschien… ja
nou ja goed, van die aard moet het zijn om mensen ook zich meer te laten
blootgeven. Maar dat blootgeven is dus, in een bepaalde situatie, heel
betrekkelijk. (Louise 38:68-69, Vrijheidsmaaltijd Entrepotdok 2016)
Terwijl ze een verhaal vanuit een meer persoonlijke insteek probeerde op te diepen,
voelde Louise naar eigen zeggen aan dat er grenzen zijn aan wat je ‘blootgeeft’. Al
zouden dat nu juist de dingen zijn waardoor ook andere deelnemers zich meer zouden
blootgeven, de verhalen uit je persoonlijke leven (het leven met de naaste familie) geef
je volgens haar niet ‘weg’. En bovendien is dat taboe: je persoonlijke verhalen ‘te pas
en te onpas’ vertellen is ‘not done’. Het lijkt wel alsof dat in de setting van een maaltijd
met buren nog sterker speelt: ‘Het zijn wel al je buren!’ Met andere woorden, het lijkt
alsof de terughoudendheid om je ‘bloot te geven’ tussen buren een nog sterker taboe is
dan wanneer het publiek anoniem en onbekend zou zijn. Louise merkt in ieder geval
dat de bereidheid om open te spreken over privézaken ‘heel betrekkelijk’ is. Ze merkt
kortom een spanning op tussen haar wens om iets persoonlijk en diepgaander uit te
wisselen op gespannen voet staat met de behoefte aan privacy.
In de buurtkamer De Nachtegaal van de Grubbehoeve-flat (Bijlmer) is er een kort
welkomstwoord, maar geen sprekersmoment. Tijdens het interview met een van de
leden van het organiserende team blijkt dit een bewuste keuze te zijn geweest. Het
Amsterdams 4 en 5 mei comité mag dan hechten aan het sprekersmoment, maar Nancy
166

Ze gebruikt hier al dan niet bewust een verwijzing naar het thema ‘Op de grens’, dat het Amsterdams
4 en 5 mei comité aan de maaltijd van 2016 gaf.
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en haar team lieten het element van storytelling liever achterwege. Op zo’n dag moet
het ‘niet per se over oorlog’ gaan, zegt ze:
We hebben niet eens een spreker aan het woord gelaten. Alleen het
openingswoord en niemand merkte er wat van. Het was meer een feestje dan
dat het… Ik denk niet dat mensen er behoefte aan hadden. Dat het per se over
oorlog of wat dan ook moet gaan, of over grenzen. Ik denk dat dit gewoon een
feestje op zich al is. Een lekkere maaltijd en gezellig met elkaar aan tafel lekker
eten. Ik denk dat het genoeg is. Het onderwerp kan ook luchtig, maar het is
toch een pittige keuze als je het daarover moet hebben. […] Ik had al een paar
mensen van tevoren gesproken die zeiden als het niet over oorlog gaat wil ik
eventueel wel komen. […] De dag ervoor ben je ermee bezig, dan hoef je niet
op 5 mei er ook nog mee bezig te zijn. […] Gewoon gezellig met elkaar, dat is
ook vrijheid. (Nancy 53:5, organisator Vrijheidsmaaltijd Bijlmer)
Dat mensen ‘gezellig met elkaar aan tafel lekker eten’ is ‘gewoon een feestje op zich
al’. Dat dit diverse publiek bij elkaar aan tafel zit, is wat Nancy betreft ‘genoeg’. Nancy
heeft het thema ‘op de grens’ omwille van haar gasten achterwege gelaten, omdat dat
thema wat haar betreft een te ‘pittige keuze’ was. Nancy zegt later dat onder de
deelnemers ‘bekenden en onbekenden’ waren (Nancy 53:7). Ze gebruikt een omhaal
van woorden en zegt uiteindelijk dat er mensen bij waren ‘die een oorlog hebben
meegemaakt’ (53:7), waarmee ze duidelijk maakt dat er onder de deelnemers ook
mensen waren met een vluchtelingenachtergrond. Met andere woorden, het was niet
alleen dat haar gasten er ‘geen behoefte aan hadden’. De reden om het
sprekersmoment achterweg te laten was dat ze omwille van haar gasten geen
traumatische herinneringen wilde oproepen. Daarbij draagt ze ook een extra argument
aan. Op 4 mei is volgens haar al voldoende stil gestaan bij de oorlog, maar 5 mei,
bevrijdingsdag, moet een feestdag zijn om vrijheid te vieren. Gezellig met elkaar om
tafel en samen eten (met een ‘divers’ publiek) is dat nu juist precies: ‘gewoon gezellig
met elkaar, dat is ook vrijheid’.
Kortom, het Amsterdams 4 en 5 mei comité hecht belang aan het moment met de
sprekers, tijdens de Vrijheidsmaaltijd, maar het is niet eenvoudig om een verhaal te
kiezen dat de openheid aan tafel vergroot. Veel komt aan op de vertelkunst van de
spreker en op de keuze van het verhaal. Er zijn gevallen waar het moment met de
spreker slaagt omdat de balans is gevonden tussen een gevoelig of ernstig onderwerp
en een speelse, ‘niet-dramatische’ vorm. Wanneer die balans tussen ernst en speelsheid
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gevonden wordt, kan het moment de sfeer aan tafel verbeteren en deelnemers
stimuleren tot een grotere en persoonlijke openheid, volgens geïnterviewden. Maar het
is in de praktijk niet altijd gemakkelijk of zelfs maar mogelijk om een verhaal te kiezen
dat past bij de context en het thema. Een verhaal dat te privé is, of te veel ‘blootgeeft’,
of een thema dat in een context met divers en gemengd publiek te pijnlijk is, moet
worden vermeden. Er kan bij dit moment op veel manieren iets misgaan. Dat maakt dat
er soms voor wordt gekozen het moment met de spreker achterwege te laten.

5.2 Spreekmomenten bij Eat to Meet
Bij Eat to Meet zijn er een paar momenten dat iemand het woord neemt. Aan het begin
van de maaltijd neemt één van de directeuren167 van pakhuis de Zwijger het woord om
mensen welkom te heten en soms om het thema van de avond te introduceren.168
Daarnaast is er tussen hoofdgang en nagerecht een moment waarop vanuit deelnemers
mededelingen gedaan kunnen worden die interessant zijn voor de andere deelnemers
in de zaal. Deze momenten zijn door geen van de geïnterviewden ter sprake gebracht,
met uitzondering van Erica. Ze vertelt hoe ze van het mededelingenmoment gebruik
maakte en hoe dat uitliep op ergernis en teleurstelling. Ze had zich bekend gemaakt als
ambtenaar van de gemeente Amsterdam (namens haar afdeling, ‘cluster sociaal’) en
hulp aangeboden, waarna ze koortsachtig werd benaderd door diverse newcomers, die
onmiddellijke toezeggingen van huisvesting en werkvoorziening wilden. Toen ze hun
verzocht haar later die week te bellen voor een afspraak, had geen van hen daar
vervolgens opvolging aan gegeven. Dat had bij haar irritatie en teleurstelling
opgeroepen.
Kortom, bij beide maaltijden zijn er sprekersmomenten, maar deze worden door
geïnterviewden van de Vrijheidsmaaltijden vaker ter sprake gebracht dan door
deelnemers van Eat to Meet. Bij de Vrijheidsmaaltijden is het moment met de spreker
iets waar het Amsterdams 4 en 5 mei comité veel belang aan hecht, maar dat door
geïnterviewden wisselend gewaardeerd wordt. Of het moment positief wordt
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Pakhuis de Zwijger had op het moment van onderzoek (2016) twee directeuren.

168

Sommige avonden hadden een thema, andere niet. Thema’s waren bijvoorbeeld: Art-lovers, Girls night
out en City-makers.
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gewaardeerd hangt af van de vertelkunst van de spreker en de keuze van het juiste
verhaal: een verhaal dat aansluit bij het publiek en de context.

6 Rondom het eten
Vanaf het moment dat het eten wordt uitgeserveerd totdat mensen klaar zijn met eten,
licht het moment van het serveren in de interviews op. Daarnaast is er de interactie
tijdens het wachten, praten en eten.
6.1 Rondom het serveren
Het moment dat er daadwerkelijk eten op tafel komt en begonnen wordt met eten,
komt vaak ter sprake in interviews. Daarbij blijkt de uiterlijke vormgeving veelzeggend
te zijn en is het één-op-één contact tussen de deelnemende gast en de organisator of
kok (hierna: ‘host’169) van belang.
6.1.1 Wat uit de vormgeving spreekt
De enscenering en materiële vormgeving blijkt voor geïnterviewden veelzeggend te
zijn. Bij de Vrijheidsmaaltijden zijn er speciale tafelkleden en decoratieartikelen die
zijn verstrekt door het Amsterdams 4 en 5 mei comité. Volgens Claudia (organisator van
de Vrijheidsmaaltijd op het Javaplein) leidt dit al een sfeer in. Het maakt al direct bij
aanvang duidelijk dat het ‘geen verjaardag’ of een gewone maaltijd is, maar dat het
vrijheidsthema centraal staat bij de ontmoeting. Maar naast de opzettelijke decoratie
van de tafel, blijkt dat ook de kleinste details ‘signalen’ afgeven. Tijdens de
Vrijheidsmaaltijd op de Entrepotdok valt het Vera en Cora bijvoorbeeld op dat niet
iedereen oog heeft gehad voor de feestelijke bedoelingen van de maaltijd. Bij dit diner
moesten deelnemers iets te eten meebrengen dat met anderen kon worden gedeeld. Ze
vertellen hoe een vrouw die bij hen aan tafel aanschoof en het eten in een plastic bakje
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Bij de onderzochte maaltijden is de rol van organisator/kok/gastvrouw (of gastheer) fluïde. Het Engels
idioom ‘host’ is gender-neutraal en drukt de fluïditeit van de rollen goed uit.

97

op tafel zette. Voor Vera is dat een afknapper, ze besluit direct ‘geen energie te steken’
in het contact met deze vrouw:
Vera: Het is het gezellig samenzijn. Daar hoort toch geen plastic bij.
Corrie: Het is ook niet warm.
Interviewer: Niet warm?
[x]
Vera: Nee. Dat zijn toch signalen… Die kwamen aan met plastic. Ik vond… Ik
denk jeetje… Wat krijgen we nou?
Corrie: Het is de zorg die je eraan besteedt. Ik denk dat dat het is.
Vera: Anders moet je… Kijk, als je dus iets leuks samen wil, moet het lekker zijn.
Moet het mooi zijn. En… Iedereen doet zijn best.
Corrie: En dan kom je niet met een…
Vera: Bakkie aan.
Corrie: Ah ja.
Vera: En zo’n plastic lepeltje.
Corrie: Als je haast hebt of werkt of zo… Nou, goed. Dan begrijp ik het wel.
Vera: Ook als je werkt. Dat maakt niets uit.
Corrie (grijnzend): Nou, ja. Oké. Jij bent keihard, hè, jij.
(Vera en Corrie 145:32, deelnemers Vrijheidsmaaltijd Entrepotdok 2019)

Dat de vrouw die bij hen aanschuift het eten in plastic heeft meegebracht, is een
duidelijk ‘signaal’ dat Vera afleest als een gebrek aan bereidheid van de vrouw om haar
best te doen om met elkaar zorg te besteden aan de maaltijd.
Ook bij de interviews met deelnemers van Eat to Meet blijkt dat er veel wordt
afgelezen van wat er op tafel komt. Geïnterviewden merken aan de entourage en aan
wat er wordt opgediend, dat kosten noch moeite zijn gespaard:
It seemed like the ingredients were good. Of course sometimes when you go to
some events you can see the food is made … like the easiest possible, quickly
and cheap and everything. I didn’t get that feeling over here. I think you have to
put some effort in to get this kind of food. (Björn 132:6, deelnemer Eat to Meet, Fins)
Ik vind het een ontzettend leuke formule omdat eten is een samenbrengend iets,
zeker ontzettend lekker eten. Dat vind ik dus ook zo bijzonder, het is niet
zomaar een stomme pizza op je bord, het is met zorg bereid eten, het ziet er
fantastisch mooi uit en het is gewoon lekker. (Madeleine 121:27, deelnemer Eat to
Meet, Nederlands)

Interviewer: Erica, zijn er bepaalde momenten die terugkomen als je terugdenkt
aan de avond?
Erica: Nou, ik was verbaasd over het eten zelf. Het was heel lekker. En oh ja,
die humus. Want ik koop weleens humus voor hen. Vandaag of gisteren was ik
in de supermarkt en dan denk ik, nee die humus is niks. (Erica en Selena 73:14,
deelnemers Eat to Meet, Nederlands en Syrisch)
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Er klinkt verbazing door in het spreken van geïnterviewden. Ze kunnen zien dat er
moeite is gedaan voor het eten dat wordt opgediend en dat niet gekozen is om ‘het
gemakkelijkst mogelijke, snelste en goedkoopste’ op te dienen. Integendeel, het
uitgeserveerde is duidelijk met ‘zorg bereid’ en ‘heel lekker’. Dat werkt door in hun
waardering: ze vinden het gebeuren ‘bijzonder […], een ontzettend leuke formule’.

6.1.2 Contact tussen gastheer/vrouw en deelnemer
Bij Vrijheidsmaaltijden hechten vooral de organisatoren er belang aan minstens één
moment contact te hebben met de deelnemende gasten. Claudia kiest er samen met
haar kookteam bewust voor om te serveren vanachter een buffet, ook al betekent dat,
dat mensen dan in een rij moeten wachten:
We gingen met iedereen contact maken die in die rij stond en dat is een heel
mooi moment. Dat is veel persoonlijker dan: het staat allemaal klaar en mensen
nemen een bordje. De vier koks die gingen opscheppen vonden dat heel leuk
om dat zo mee te maken. (Claudia 24:28, organisator Vrijheidsmaaltijd Javaplein)
Nancy, organisator van de Vrijheidsmaaltijd in de Bijlmer, kiest ervoor om tijdens de
ontvangst plaats te nemen bij de kassa, in plaats van dat ze in de keuken staat, zoals
een vorige editie. Zo heeft ze ‘in ieder geval iedereen even gedag gezegd’ (Nancy
53:14). Ze vertelt dat dit belangrijk voor haar is: ‘Het gevoel dat je terugkrijgt van de
mensen dat ze het leuk en lekker vonden en dankbaar zijn dat er zoiets wordt
georganiseerd. [….]. Dat blijft je altijd bij’ (Nancy 53:24).
Bij de deelnemers die geen organiserende rol hebben, speelt het thema van
contact tussen gast en deelnemer nauwelijks, maar daarop is één uitzondering.
Wanneer de interactie onverwacht onaangenaam is, komt het wel ter sprake. Wanneer
Joyce haar hand uitstrekt naar de bakken van het buffet om voor zichzelf op te
scheppen, wordt ze tot haar schrik terechtgewezen:
Ja weet je wat ik als ik daar achter die bakken met eten zou staan, dan zou ik
alles willen geven en nu was er een mevrouw die tikte me meteen op mijn
vingers…. van ‘daar mag je niet aankomen ik heb niet voor niets plastic
handschoenen aan’ (zet kattige stem op) nou weet je… - kattig. En ik weet niet
wat haar insteek is om als vrijwilliger bij het eten te gaan staan (lacht, maar
gespannen) maar dat vind ik dan jammer. (Debby en Joyce 91:9, deelnemers
Vrijheidsmaaltijd Diemen)
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Zelf zou ze als vrijwilliger bij het buffet ‘alles wel willen geven’. Het is een
onaangename verrassing dat deze vrijwilliger onvriendelijk tegen haar doet. Dat is haar
in herinnering bij gebleven.
Kortom, rondom het serveren zijn twee elementen belangrijk. Hoe de maaltijd uiterlijk
is vormgegeven is veelzeggend: deelnemers lezen ervan af hoeveel aandacht en zorg
aan de maaltijd of het eten is besteed. Daarnaast is het moment van contact tussen host
en gast van belang en deelnemers vinden het belangrijk dat dat hartelijk verloopt.

6.2 Wachten, praten, eten (het verschil tussen vast zitten en kunnen rondlopen)
6.2.1 Wachten en praten – wat de opzet van de maaltijd ‘doet’
Hoe de maaltijd wordt beleefd hangt voor een deel af van de manier waarop de
maaltijd is opgezet en geënsceneerd. Het belangrijkste is of er gelegenheid is rond te
lopen, of dat deelnemers tijdens de maaltijd op één plek blijven zitten. Veel van de
maaltijden waar de geïnterviewden aan hebben deelgenomen zijn maaltijden waarbij
deelnemers bij elkaar aan tafel zitten. Meestal moet er tussen de gangen door op het
eten worden gewacht. Dit stimuleert deelnemers om met elkaar in gesprek te gaan:
[H]et feit dat je daar in een nieuw gezelschap zit van waar je…je zit gewoon
een tijdje bij elkaar, je gaat vanzelf wel wat met elkaar doen, (lacht) wat
uitwisselen en wat praten… eh… (stilte) ja en […], omdat je, ja…Je zat daar
behoorlijk vast eigenlijk hè? Je zit echt een tijdje in dat bankje (lacht) dacht ik…
hoe lang zit je daar dan eigenlijk… nou toch wel twee uur, flink, zeg maar. […]
Het is wat anders dan een receptie waarbij je steeds een beetje wegloopt, je
moet het echt even doen met die mensen met wie je zit. (Carla 134:18,
Vrijheidsmaaltijd in de Waalse Kerk)

Het was eventjes af en toe een beetje lang wachten tot het klaar was. En zo erg
is dat ook niet, want het is ook de bedoeling dat je een beetje met elkaar kletst.
(Wouter 23:26, deelnemer aan de Vrijheidsmaaltijd Bijlmer)

De bewegingsvrijheid is door de maaltijd beperkt en dat heeft een bepaalde uitwerking;
deelnemers gaan als ‘vanzelf wat met elkaar doen’.
Het ‘vastzitten’ wordt niet door alle deelnemers prettig gevonden. Corrie, deelnemer bij het diner aan de Entrepotdok geeft de voorkeur aan een buffetvorm, zodat ze
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ook had kunnen opstaan en met mensen had kunnen praten van andere tafels. Haar
buurvrouw Vera valt haar bij:
Corrie: Wat ik dan miste… Ze bleven ook een beetje zitten, hè. Ik denk ook dat
je op een gegeven moment eens naar een andere tafel moet lopen. Misschien.
Gewoon eens… Ja…
[…]
Vera: Kijk, je hebt dus… Al die voordrachtjes… Je gaat ook niet door die
voordrachtjes heen rondlopen.
Corrie: Nee. Daar ga je niet doorheen lopen. Dat is waar.
[…]
Corrie: De eerste keer was het een buffet, begreep ik van Angelique.
Vera: En dan ga je… En dan dus… sowieso, kom je steeds mensen tegen.
Corrie: Komt er meer beweging in. (Corrie en Vera 146:26, Vrijheidsmaaltijd Entrepotdok)
De diner-vorm met vaste zitplekken is een wat verplichtende, statische vorm. Corrie
heeft liever een buffetvorm zodat er ‘meer beweging’ in komt.

6.2.2 De rol van het eten
Hoewel deelnemers door de driegangenopzet beperkt worden in hun bewegingsvrijheid, brengt het gegeven dat er samen gegeten wordt een beetje dynamiek in de
ontmoeting. Het eten dat wordt geserveerd biedt een gespreksonderwerp. De
handelingen rondom het eten helpen bij het contact leggen; ze brengen interactie op
gang die de drempel om met elkaar in gesprek te gaan helpt te slechten:
Selena: [D]an begin je gewoon met praten. Zal ik dit bordje aan jou geven of
wil je nog wat? Dan begin je gewoon kennis te maken met die persoon. Dat
vind ik altijd leuk.
Erica: Ik weet het niet, het geeft zo’n gezellig… Want iedereen is bezig. De sfeer
is dan wat losser, want er gebeurt van alles aan tafel; dan weer de bediening,
waardoor er vaak een muur of barrière, als die er al zou zijn… Maar zeker in
zo’n setting waarin je nieuwe mensen ontmoet. Dan is met eten de barrière
vaak gelijk weg. (Selena en Erica 73:7-8, Eat to Meet)
I mean for me it is good idea, like a dinner and you can meet Dutch people,
know about their culture and also I think the food makes the people more close,
you know. It’s about their cultures. Then at least then I know, what do you eat
[…] so, in general I like it yeah. (Nadheer 129:1, Eat to Meet)
Omdat het eten dat wordt uitgeserveerd al een dankbaar gespreksonderwerp is en door
alle handelingen die het gebeuren rondom het eten met zich meebrengt, komt er
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gemakkelijker een samenspel tussen deelnemers op gang, dan wanneer men elkaar
zonder een maaltijd zou ontmoeten.
Kortom, het gegeven dat er eten bij de ontmoeting is, brengt interactie. Er komt
dynamiek op gang. Als er tussen de gangen van de maaltijd op het eten gewacht moet
worden zet dat volgens geïnterviewden ‘als vanzelf’ aan tot praten. De gerechten
bieden daarbij al een eerste gespreksonderwerp.

6.3 De beleving van de maaltijd
6.3.1 Positieve ervaringen
In de loop van dit hoofdstuk zijn veel positieve ervaringen al aan de orde geweest. We
zagen hoe geïnterviewden bij sommige maaltijden genieten van de sfeer. Er ontstaat
leuk contact of zelfs een sfeer van onderlinge verbondenheid, zoals we zagen bij
Claudia bij de Vrijheidsmaaltijd op het Javaplein (zie par. 5.1). Er zijn meer voorbeelden
van positieve ervaringen. Voor Berdien bijvoorbeeld, is de Vrijheidsmaaltijd in Diemen
een succes. Als medeorganisator is ze er trots op hoe er onderling in het team werd
samengewerkt, te meer omdat er mensen van verschillende culturele achtergronden
samenwerkten. Dat is bijzonder voor haar, want het samenleven in de buurt is volgens
haar lastig. Berdien maakt zich erg boos over ‘de negativiteit’ in haar ‘omgeving’ en om
de jongeren van allochtone afkomst die ‘elke keer van die rottigheid uithalen…Dan is
het moeilijk om je vooroordelen bij de ander, die dat niet doen, die welwillend zijn, …
om die vooroordelen niet te gebruiken. Die weg te nemen’, zegt ze, ‘En dat vind ik als
Nederlander moeilijk’ (Berdien 109:32).
Maar wanneer er met een bestelbusje eten moet worden gehaald bij een van de
koks van allochtone afkomst, krijgt ze hulp vanuit een groep mensen waar ze normaal
gesproken niet mee omgaat. Dat ze van huis uit hervormd is komt goed van pas, want
daardoor lukt het om met ‘een geintje’ het ijs te breken:
Wat ik ook heel mooi vond, de groep bestond uit veel asielzoekers…Er waren
dus ook een paar mensen die wonen hier net een jaar. Die willen dus zoveel
mogelijk dat je Nederlands praat. Dus maakte ik een geintje, die reden voor mij
even mee om wat te tillen en die twee jongens die…, […] Dus ik zeg van, nou,
ik zeg, ‘we moeten maar een schietgebedje doen’. […] Maar het waren…Ja, ik
durf het niet te zeggen…. Maar het waren echt een paar hele donkere jongens.
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[…]. [En toen zeg ik van, dit is nou eigenlijk vrijheid hè. Zat ik in de auto hè,
met die twee jongens.] En dat was dus een hele mooie…Dat dacht ik dus in
mijn eigen, [ik] dacht van ‘ja, dit is dus vrijheid’. Want dat kan ik, als
hervormde tegen een moslim, want ik dacht wel dat hij dat geloof had, dat ik
dus tegen jou kan zeggen van ‘we doen een gebedje naar boven, zodat we het
droog houden’. Dat hoef je in Syrië, of Irak of wat dan ook, kan je dat niet
doen’. Dus dat vond ik wel een van de mooie punten, als je het over vrijheid
had. Ja, toen moesten we lachen, met zijn drieën zaten we te lachen. Dat was
even een kort moment, maar wel even dat we het ons aan het realiseren
waren… Ja, dat vond ik leuk. (Berdien 109:31, mede-organisator Vrijheidsmaaltijd
Diemen)

Berdien vertelt met plezier hoe ze voorstelt een schietgebedje te doen dat het maar
droog mag blijven tijdens de maaltijd op het plein. Het is een anekdote over een ‘kort
moment’, dat belangrijk voor haar is. Het lukt haar met ‘een geintje ’de anderen te laten
lachen en zo contact te maken met mensen uit groepen waarvoor ze normaal
gesproken weinig sympathie heeft. Ondertussen realiseert ze ‘bij zichzelf’ dat dát
vrijheid is: kunnen samenwerken en geintjes kunnen maken over elkaars religie, iets
wat je volgens haar niet kunt doen in de landen waar haar helpers in het bestelbusje
vandaan komen. Al met al is het een heel positieve ervaring voor haar. Aan het eind van
het interview kan ze er nauwelijks over uit ‘dat je zoveel kán met elkaar, dat je zoveel
voor elkaar hebt gekregen met die samenwerking en met zoveel verschillende mensen’,
zegt ze verwonderd en ontroerd.
Ook bij Eat to Meet ontstaan er bijzondere en verrassende ontmoetingen, zoals
bijvoorbeeld het geval van Selena laat zien, een jonge newcomer uit Syrië. Terwijl ze in
de lift staan, ziet Selena’s pleegmoeder Erica al twee bekende Nederlanders staan,
onder wie een bekende diplomate die af en toe op tv is. Als juist deze later naast hen
aan tafel gaan zitten, is er gelijk een leuke klik: de diplomate heeft in Syrië gewoond,
spreekt vloeiend Arabisch en stelt Selena geïnteresseerd vragen. Selena weet niet van
de bekendheid van de vrouw, maar komt zo ongemerkt in gesprek met iemand, met
wie ze in het dagelijks leven niet snel contact zou krijgen, maar met wie ze toch een
ervaring deelt. Wanneer Erica haar de volgende dag vertelt met wie ze gesproken heeft,
is ze nog meer onder de indruk van de ontmoeting:
Selena: Ik wist haar positie niet. Maar ik was gewoon geïnteresseerd in haar
want ze spreekt vloeiend en mooi Arabisch met een mooi accent. Ik dacht
gewoon ‘wauw!’, dat zie je niet elke dag met Arabisch en zo, dus ik wilde wel
verder met haar praten.

103

Erica: Het was bijzonder, want ze zei gelijk ‘Ik heb vijf jaar in Damascus
gewoond’.
Selena: Ja, het was wel bijzonder. […] Heel bijzonder voor mij.
Erica: Dat soort mensen in dat soort posities of achtergronden kom je niet zo
snel tegen, nu jij hier bent. […]
Selena: Toen dacht ik ‘Oh! ’[…] Ze leek niet iemand die heel bekend is en op
televisie komt een avond per week. Ze was gewoon een normaal persoon. Ze
ging gewoon met me praten over hoe het was en hoe vond je dat? Dat is
lekker.170 (Erica en Selena 73:24, Eat to Meet)
De vrouw moet eerder weg, omdat ze in een van de andere zalen moet spreken. Als
Erica de volgende dag aan Selena op internet laat zien wie de vrouw is, met wie ze
gesproken heeft, realiseert Selena zich te meer hoe bijzonder de ontmoeting is geweest.
‘Dat soort mensen in dat soort posities of achtergronden kom je niet snel tegen, nu jij
hier bent’, zegt Erica. Zowel Selena als Erica zijn zich ervan bewust dat dit een
uitzonderlijke kans is, waar ze allebei met veel genoegen op terug kijken.

6.3.2 Moeite met de maaltijd: taaie sociaal-maatschappelijke grenzen
Open maaltijden zoals Eat to Meet en de Vrijheidsdiners brengen soms bijzondere
ontmoetingen teweeg of een bijzondere openheid tussen mensen die doorgaans niet
snel contact zouden hebben. Toch zijn er ook interviews waaruit blijkt dat sommigen
zich ongemakkelijk voelen bij de ontmoeting aan tafel. We zagen dit al bij Louise, die
merkte dat de bereidheid om openheid te geven over privézaken ‘heel betrekkelijk’ is
bij dit soort semipublieke maaltijden (par. 5.1). Maar behalve dat de bereidheid om
openheid over privézaken (‘je blootgeven’) bij deze maaltijden beperkt is, blijkt ook de
drempel om open te zijn tegenover deelnemers van een andere cultuur of sociale
klassen hoog te zijn.

170

Sic. Selena heeft zich in een paar maanden tijd het Nederlands eigen gemaakt. Een enkele keer moet
ze nog wat naar woorden zoeken, of gebruikt ze Engelse uitdrukkingen, of krijgt ze hulp van Erica bij het
vinden van woorden.
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De Ghanese Claire, bijvoorbeeld, is met haar (blanke) buurman Wouter
meegekomen naar de Vrijheidsmaaltijd in De Nachtegaal (Bijlmer). Het valt haar op dat
ze één van de weinige ‘donkere mensen’ is.171 Terwijl ze er tijdens het interview met
Wouter over reflecteert, zegt ze te vermoeden dat het verschil uit maakt wie er kookt:
Claire: Ik zag niet echt veel donkere mensen of zo of helemaal niet.
Wouter: Het is leuker als het meer divers is, […] bij het Bijlmer Parktheater […]
was er een keer een Surinaams orkest, ook klassiek en toen was het inderdaad
leuk gemengd, toen had je vijftig procent blank en vijftig procent donker.
Claire: […] er speelde iemand die Surinaams was en dan via, via wordt dat
misschien een beetje rondverteld en dan komen er meer, snap je, want zoals ik
nu geweest ben, als ik dat ga rondvertellen, dan ga je meer donkere mensen
misschien ontmoeten daar ook, dus je moet ze een beetje aantrekken, […] Het
hangt er denk ik wel vanaf wie er kookt, wat er gekookt wordt, dat soort dingen
en heel veel donkere mensen koken liever zelf.
Wouter: Ja dat klopt en die eten ook liever…, omdat ze een eigen potje hebben,
hebben ze toch zoiets van: ‘dat doen we lekker, dat organiseren we lekker zelf’.
Niet dat ze wat tegen blanke mensen hebben.
Claire: Het is gewoon een beetje onder mekaar.
(Wouter en Claire 23:21, Vrijheidsmaaltijd Bijlmer)

Het maakt volgens Claire veel uit wie er kookt: ‘veel donkere mensen…koken liever
voor zichzelf’ later in het interview zegt ze dat ze zelf aangenaam verrast was dat het
eten ‘helemaal niet flauw was’ (23: 37). Uit wat Claire en Wouter zeggen blijkt dat
publieke activiteiten niet zo makkelijk gemengd publiek aantrekken. Alleen al de
verwachtingen wat er gekookt zal worden of door wie werpt drempels op. Volgens
Claire zouden donkere mensen misschien komen als zij rond zou vertellen over haar
ervaring bij deze maaltijd: ‘dan ga je meer donkere mensen misschien ontmoeten daar
ook… je moet ze een beetje aantrekken’.
Bij de Vrijheidsmaaltijd in Diemen is zowel het organiserend team als het
publiek duidelijk multicultureel. Binnen het organiserend team ontstaat een leuke
ontmoeting, zoals we hebben gezien (Berdien, par. 6.3.1). Maar ook bij deze maaltijd
wordt zichtbaar dat ook hier culturele en sociale grenzen vrij taai zijn. Dit blijkt vooral
uit het interview met Joyce en Debby, twee vriendinnen die uit nieuwsgierigheid naar
171

De waarneming van Claire is opvallend, omdat ik zelf tijdens de observerende participatie een
culturele diversiteit zag van Aziatische en Afrikaanse mensen en een aantal mensen uit het MiddenOosten. Ook het kookteam had de laatstgenoemde achtergrond (Syrië, Egypte). Volgens Nancy (de
organisator van de maaltijd) is de achterban multicultureel. Maar de koks waren aan het zicht onttrokken
werkzaam in de keuken, terwijl (blanke) bestuursleden (zichtbaar) de bardienst en ontvangst deden. Ook
het openingswoord werd door een blanke man uitgesproken. Dit verklaart mogelijk Claires waarneming;
witte mensen vervulden prominente rollen.
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de maaltijd zijn gekomen. Van de groep bekenden uit de buurt wilde niemand mee.
Maar volgens Debby ging ze ‘er heel open in’:
Ik moet zeggen dat ik er heel open in ging, ik had geen idee wat ik ervan moest
verwachten en wat je eigenlijk hoopt is in gesprek te komen met mensen. Kijk je
hebt wel een groep mensen die je altijd overal tegenkomt, maar die zitten dan
niet hier, weet je. Dat heb je dan met feestweek en dat soort dingen dan kom je
altijd dezelfden tegen. En ja ik vind het gewoon wel grappig om een keer
meegemaakt te hebben. Ik ben niet echt op zoek naar sociaal contact, nieuwe
contacten, daar kom ik niet voor, dat niet. Ik zag dat die mevrouw bij ons aan de
tafel die dat wel echt heel fijn vond als je met haar praatte maar dat was niet
waar ik voor kwam. (Debby en Joyce 91:3, Vrijheidsmaaltijd Diemen)
Debby’s spreken is ambivalent: eerst zegt ze dat ze ‘er heel open’ in ging en hoopte ‘in
gesprek te komen met mensen’, maar direct daarna zegt ze ‘ik ben niet echt op zoek
naar sociaal contact’, althans niet op dezelfde manier als de vrouw naast hen aan tafel.
De ambivalentie die zichtbaar wordt aan het begin van het interview blijft
gedurende het interview aanwezig. Want hoewel Debby ‘niet echt op zoek is naar
sociaal contact’, hebben de beide vriendinnen wel meer interesse in de Hindoestaanse
vrouw naast hen, dan in de andere mensen aan tafel met wie ze meer gemeen hebben:
Joyce: Kijk de mevrouw die naast ons zat die Hindoestaanse mevrouw, dat vind
ik gewoon heel bijzonder, dat iemand dan de hele dag alleen zit te verkopen en
dan aanschuift en dan zo lief doet, dat vind ik wel hartstikke leuk. Maar die
moeder, […] we zijn net klaar met die lagere schoolkinderen, dus dan heb je
zoiets van ‘nou wij zijn al weer een fase verder’ (lacht even) ja, …dat je denkt
‘nou dat hoeft niet meer, dat hebben wij gehad’.
Debby: Nee dat voegt dan niet meer zo veel toe. Dat klinkt dan een beetje lullig
maar dat zijn dan van die gesprekken die je vaker hebt gehad. […] Ik denk dat
je niet zo gauw aan de praat komt met iemand die zo… En als je kinderen hebt
dan kom je heel makkelijk in gesprek, maar zij was alleenstaand en ze schuift
aan, ja dan krijg je toch heel andere gesprekken, dan bij iemand waarmee je
heel makkelijk praat zeg maar. (Debby en Joyce 91:7, Vrijheidsmaaltijd Diemen)
Debby en Joyce maken liever gebruik van de gelegenheid om te praten met de
Hindoestaanse omdat ze met zo iemand ‘niet zo gauw aan de praat’ komen. Ze
waarderen duidelijk de kans om eens ‘heel andere gesprekken’ te hebben, dan ‘die
gesprekken die ze al vaker hebben gehad’.
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Ze herhalen daarna nog eens dat ze de enige waren uit hun eigen kring. Het was
‘een ander soort mensen’ zegt Joyce na een omhaal van woorden. Debby beaamt dat:
Debby: Ja ander soort mensen, ja […] Ik vond het leuk om meegemaakt te
hebben, maar ik heb niet echt de behoefte om me te gaan te mengen, met al die
mensen. Ja gewoon voor een praatje prima, maar meer hoef ik daar ook niet uit
te halen zeg maar.
[…]

Interviewer: In welk opzicht waren deze mensen ‘anders’?
Debby: Nou hoe moet je het zeggen… Ik denk dat het is voor mensen die wat
minder te besteden hebben want het kost niet veel en je hebt gezelligheid, weet
je. Dit is natuurlijk heel toegankelijk […].
Joyce: En je kunt bij iedereen aanschuiven.
Debby: Zoals die mevrouw die bij ons aan tafel zat, ga je dan in je eentje in een
restaurant zitten, dat doe je ook niet, maar dit doe je wel in je eentje. Dus als je
meer contact zoekt en je minder te besteden hebt, dat dit gewoon een
uitgelezen moment is om…leuk gezellig met elkaar te zitten. (Debby en Joyce
91:11, Vrijheidmaaltijd Diemen)
Met andere woorden, de vriendinnen gingen er ‘heel open’ in. Ze vonden het
‘hartstikke leuk’ een keer in gesprek te komen met iemand die niet in dezelfde sociale
kringen verkeert en een andere afkomst heeft. Maar naarmate ze doorpraten over hun
ervaring, blijkt dat ze toch terughoudend zijn tegenover de andere deelnemers. Ze
nemen afstand van het gebeuren en zeggen ze dat het vooral leuk is voor mensen ‘die
minder te besteden’ hebben en ‘in hun eentje’ zijn. Terwijl ze aan het begin van het
interview nog zeggen dat ze er ‘heel open’ in gingen en dat de ontmoeting met de
Hindoestaanse ‘hartstikke leuk’ was, zeggen ze aan het einde van het interview dat het
vooral leuk was voor ánderen en niet zozeer voor henzelf. Ze nemen aan het einde
afstand van de andere deelnemers van andere sociaal-maatschappelijke groepen.
Ook bij Eat to Meet blijkt dat bestaande sociale grenzen lastig te doorbreken
zijn. Selena heeft een goede ervaring, zoals we hebben gezien (par. 6.3.1), maar
Nadheer is teleurgesteld omdat hij als newcomer moeilijk contact krijgt met locals. Hij
waardeert het initiatief van Pakhuis de Zwijger en neemt deel aan iedere editie van
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Eat to Meet. Maar hij merkt dat de meeste locals vaak maar één keer komen, en meestal
met een specifiek doel of vanuit functionalistische motieven:
I think, you have to go every month […]. I mean for one time is not enough.
Because some people are looking for something to do, like you, for study, or
whatever, […] they come only for… [They] finish their work or their study and
then they go. I mean, its okay, but umm, …of course if they want to help me, I
want to help them but, I don’t know. It must be continued you know. (Heel
zacht:) because this is the purpose for this… project, to meet people, to know
them and to integrate, in the city…and this is my problem. Of course I mean…
eh, I will not force myself to people. (aarzelend, stamelend) This is what…I just
don’t want… I mean, this, …I don’t mean this, I mean what uh.. I mean, uh I say
it is nice, and real…really. It’s just we need to improve some…things, it will be
perfect. Yeah. (Nadheer 129:5, Eat to Meet)
Volgens Nadheer is het de bedoeling van Eat to Meet om deelnemers, locals en
newcomers te helpen integreren en om elkaar te leren kennen. Maar hij mist bij de
Nederlanders bereidheid om zich persoonlijk te laten kennen; ze zijn aanwezig vanuit
andere (vaak zakelijke) motieven. Dat is een probleem voor hem, want hij wil graag
locals ontmoeten en leren kennen, maar het is moeilijk om voorbij het formele te
komen. Hij wil zich niet aan hen opdringen, maar hij mist de openheid van het sociale
leven dat hij gewend was in de Arabische landen waarin hij woonde:
I believe that as a human being we have to be more open. Not too formal,
because in the end we are human, not robots. […] So… I’m trying to make
sense of what I believe and what to expect from people here. I’m ok…, but from
my experiences, it’s better there [doelend op de Arabische wereld, ISp]. The
social life, is really better there. […] I mean, eh…I can meet someone and then
I feel he is okay, and then I can invite him to my house, the same day. So…I
mean here?! Oh, come on! its’ like a year, to get invited by someone to her or to
his house. I know, I mean, I understand the culture and what you get through
(mompelt) I understand of course… (Nadheer 129:14, Eat to Meet)
Waar mensen in de diverse Arabische steden waar Nadheer heeft gewoond gewend zijn
iemand bij de eerste ontmoeting al uit te nodigen bij hen thuis, zijn Nederlanders naar
zijn ervaring gesloten en formeel. Ook tijdens Eat to Meet lukt het hem niet
persoonlijker contact met hen te krijgen. Dat vindt hij jammer. Mensen zouden volgens
hem meer open moeten zijn, ‘because in the end we are human, not robots’.
Kortom, de ervaringen van deelnemers lopen uiteen. Er vinden mooie en bijzondere
ontmoetingen plaats, maar er zijn ook geïnterviewden die merken dat er hoge drempels
zijn tussen mensen van verschillende sociaal-culturele en sociaal-maatschappelijke
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groepen. Alleen al de gedachte misschien iets te eten te krijgen dat ‘flauw’ is (Claire),
werpt al een drempel op. Er is (in ieder geval onder Nederlanders) weerstand om zich
persoonlijk te laten kennen, zeker niet over bestaande sociaal-maatschappelijke
grenzen heen. Nieuwsgierigheid naar ‘een ander soort mensen’ en weerzin om zich ‘te
mengen’ blijken samen te kunnen gaan.

7 Na afloop van de maaltijd
7.1 Sfeer aan het einde
Het einde van de maaltijd komt tijdens interviews vaak aan de orde omdat
geïnterviewden werd gevraagd naar hun stemming na afloop. Afgaande op wat ze
erover zeggen, is het einde echter weinig opzienbarend. Vrijheidsmaaltijden en ook Eat
to Meet hebben geen sterk gemarkeerd einde. Typerend is de uitspraak van Madeleine:
‘Het was ineens een beetje afgelopen geloof ik … dan verpietert het, dan gaat men een
beetje weg zo, dus dan is het duidelijk dat het gewoon afgelopen is’ (Madeleine
121:21). Als geïnterviewden iets zeggen over hun gevoelens, zijn deze zelden erg
uitgesproken ‘tired to some extend… I think the feeling was allright’ (Björn 132:13).
7.2 Nawerking
Soms spraken geïnterviewden over de effecten of de nawerking van de maaltijd. Bij de
Vrijheidsmaaltijden merken ze dat de onderlinge sfeer in de buurt is verbeterd: mensen
die doorgaans langs elkaar heen leven, groeten elkaar volgens Louise nu in het voorbij
fietsen op straat (Louise 38:58). Berdien merkt dat aan het einde van de maaltijd
kinderen spontaan komen helpen opruimen. De maaltijd heeft een goede sfeer
gebracht. Ze zegt:
Was echt heel erg leuk. Ze kwamen elke keer weer terug. Moet er nog wat
gedaan worden? Nou dat was gewoon…Ja en dat was gewoon het leuke. Dat
was het eigenlijk de sfeer wat het gebracht heeft. En dat was het mooie. En dat
vind ik het belangrijkste. En dat je elkaar nou, als je in het winkelcentrum of op
straat, of op de kinderboerderij, zoals die Surinaamse, dat je dus nou weer toch
weer drie, vier mensen goeiemiddag zegt op straat, als dat je daarvoor deed.
Want daar gaat het eigenlijk om. (Berdien 109:30, mede-organisator Vrijheidsmaaltijd
Diemen)
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Het doet Berdien goed om te zien dat de kinderen kwamen helpen en hoe via de
maaltijd een positieve sfeer ontstaat. Ze merkt na afloop dat ze dankzij de maaltijd
meer mensen kent en groet in haar buurt en ‘daar gaat het eigenlijk om’, zegt ze.
Geen van de deelnemers van Eat to Meet spreekt over een eventuele nawerking
of impact na de maaltijd. Geïnterviewden spreken vooral over het uitblijven ervan.
Madeleine en Erica zijn als locals zelfs teleurgesteld dat het contact dat tijdens de
maaltijd is gelegd niet wordt opgevolgd, terwijl ze de newcomers hulp hadden
aangeboden. Newcomer Nadheer is teleurgesteld omdat er geen persoonlijker contact
is ontstaan.

8 Betekenissen
Terwijl de geïnterviewden spreken over hun beleving van de maaltijd waarover ze
worden geïnterviewd, doen ze ook uitspraken waarin ze het gebeuren interpreteren. Ik
bespreek enkele thema’s die daarbij naar voren komen.
8.1 Maaltijd als verbindende vorm – geschikt of ongeschikt?
8.1.1 Maaltijd als iets wezenlijks delen
Volgens een deel van de geïnterviewden is de maaltijd een geschikte vorm om een
ontmoeting tussen mensen tot stand te brengen, ook tussen mensen die elkaar niet (zo
goed) kennen. Mariëlle zegt dat juist het samen eten zo geschikt is om samen te komen
en ervaringen uit te wisselen, omdat mensen in hun behoefte om te eten al ‘iets
wezenlijks delen’:
Mariëlle: En, en dat mee samen eten natuurlijk is inderdaad belangrijk, omdat je
dan iets wezenlijks van het leven deelt. En, en iedereen heeft iets gemaakt of
iets meegenomen. En, … ja, ja mooi!
Interviewer: Iets wezenlijks deelt van ’t, van ’t menselijke, zegt u?
Mariëlle: Van ’t menselijk bestaan, eten. […] Ja, je, je kunt ’t eten zien als alleen
wat je, wat je moet doen om in leven te blijven. (kucht) En dat gebeurt
natuurlijk ook, dat doe ’k ook wel eens - even snel een hapje en daarna weer
door met het werk. Dat…, en dat is ook goed. Maar als je daar de tijd voor
neemt … eh. Ja, dan is ’t samen eten echt eh, een viering.
(Mariëlle 1:12, Vrijheidmaaltijd Vrijheidslaan)
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Eten is volgens Mariëlle iets dat mensen ‘wezenlijk’ gemeenschappelijk hebben: eten
moeten alle mensen, al was het maar om in leven te blijven. Daarin zijn mensen
volgens haar al principieel verbonden.
Volgens Claudia verbindt eten mensen niet alleen aan elkaar, maar zijn ze via
hun behoefte aan eten met het hele universum verbonden:
Eten heeft wel zo’n verbindend aspect en het blijkbaar in essentie helemaal niet
uitmaakt of mensen daar met een bepaald bewustzijn mee bezig zijn of niet.
[…] Dat heeft ook daarmee te maken,… wij leven in dit lichaam, dat heeft eten
nodig om te kunnen leven. Het is eigenlijk een heel mooi middel om mensen
naar elkaar toe te brengen. Ik zou het liefst hebben dat mensen nog veel meer
beseffen dat dit gegroeid is. In principe hoef je daar niet zoveel voor te doen.
Met landbouw doe je wel een zaadje in de grond, maar eigenlijk bestond het
allemaal al. Dat is geschonken en in samenwerking met het hele universum
komt dit tot stand. Dat mag je zomaar voor je eigen behoud in je mond nemen
en eten. […] Ik ken alles van vreetpartijen, mensen die al zo’n buik hebben en
all you can eat, maar toch komen we ergens bij elkaar met eten, of het nu van
een heel fijngevoelige is of overeten, ergens heeft het een hele mooie functie.
(Claudia 24:78, Vrijheidsmaaltijd Javaplein)

Claudia gaat er net als Mariëlle van uit dat de behoefte aan eten mensen al verbindt en
dat het een ‘heel mooi middel is om mensen naar elkaar toe te brengen. Maar de
verbondenheid gaat volgens Claudia nog verder. Het eten komt voort uit een zaadje,
dat alleen maar in de grond hoeft te worden gestopt. Het is ‘geschonken en in een
samenwerking met het hele universum’.

8.1.2 Eten met onbekenden is ongemakkelijk en ongepast
Naast geïnterviewden die de maaltijd als een geschikt middel beschouwen om mensen
bij elkaar te brengen omdat hun behoefte aan eten hen al bij voorbaat verbindt, zijn er
ook geïnterviewden die een maaltijd juist ongeschikt vinden voor een ontmoeting. Laat
staan als vorm voor een eerste kennismaking. Debby (deelnemer bij de Vrijheidsmaaltijd in Diemen) is wel gekomen, maar deinst ervoor terug om te eten met mensen
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die ze niet kent. Zowel een vreemde te zien eten, als de gedachte dat een vreemde
haar zou kunnen zien eten, roept bij haar sterke weerstand op:
Ik heb wel als ik met zoveel mensen zit te eten, […] dat ik denk ik dat mensen
me zien, [en dat] ik vies zit te eten, of dat anderen [vies zitten te eten]…., dat
heb ik altijd, ja goed, dat is míj́n ding. Dat ik dan iets zie dat ik dan denk ‘nee,
jakkes’. Dat ik dan echt,.. nee. Nee dat ik niet mijn ding. (Debby en Joyce 91:10,
Vrijheidsmaaltijd Diemen)

Ze denkt bovendien dat de terughoudendheid over eten in het openbaar typisch
Nederlands is:
[A]ls je kijkt naar Frankrijk, dan zie je dat mensen dit vaker doen, dan heb je
van die tafels en die schuiven dan allemaal aan en mensen om je heen die
nemen allemaal wat mee en je gaat zitten en terwijl hier in Nederland heb je
altijd zo iets van nou niet te dicht bij hè? van ‘ga jij maar daar zitten dan ga ik
wel hier zitten’. […] [D]at is niet iets wat we automatisch doen in het algemeen.
En dat zie je ook wel met buitenlanders, mensen van buitenlandse afkomst, dat
ze met zijn allen gaan zitten. Die doen dat wel veel sneller, op straat gaan eten
en gaan zitten met zijn allen, terwijl ik denk van ‘nou ik blijf wel in mijn tuintje,
dat is wel prima’. En die hebben natuurlijk ook een hele andere cultuur van
eten, dat zie je wel ja. (Debby en Joyce 91:11-12, Vrijheidsmaaltijd Diemen).
Terwijl Debby denkt dat de weerstand om in het openbaar met anderen te eten typisch
Nederlands is, zegt ook Marcel (een Spaanse deelnemer aan Eat to Meet) iets
soortgelijks. Volgens hem is eten en het delen van eten ‘an emotional act’ (Marcel 128:
9). Deze ‘emotionele act’ moet volgens Marcel goed worden ingeleid, voordat er wat
hem betreft samen kan worden gegeten:
Marcel: For me, to eat a meal with people I previously didn’t know is difficult. I
would prefer to have some kind of simple conversation before a meal, because
a meal is…, for me it is difficult to express this in English…more like a liturgy.
Something like that. If I am going to have a dinner with people for me it is
aggressive who it is in front of me.
Interviewer: For you the meal is a liturgy?
Marcel: Like in a novel, a meal is in the middle not the start. The start could be
another thing, a conversation, with coffee or wine. I think that would be more
interesting because you can move around and perhaps make a group with
people with the same interest and not sit somewhere I not know what to speak.
I’m quite introvert so… it’s difficult. (Marcel 128:3, deelnemer Eat to Meet, uit Spanje)
Marcel heeft moeite zich (als Spanjaard) in het Engels uit te drukken en is bovendien
introvert. De maaltijd zou volgens hem zorgvuldiger moeten worden opgebouwd, als
een ‘liturgie’, met een begin, midden en eind, waarbij deelnemers in staat zijn eerst bij
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andere deelnemers af te tasten of er gedeelde interesses tussen hen zijn.172 Aan tafel
zitten met mensen die hij niet kent vindt hij niet alleen ‘difficult’ (moeilijk), maar zelfs
‘aggressive’ (agressief).
Kortom, of een maaltijd een geschikte vorm is om mensen met elkaar te verbinden, of
juist niet, daarover wordt door geïnterviewden verschillend gedacht. Voor sommigen
zijn mensen in hun behoefte om te eten principieel verbonden en bij uitstek geschikt
om mensen bij elkaar te brengen. Volgens anderen is samen eten juist niet geschikt voor
een eerste kennismaking, omdat het te confronterend is om te eten in bijzijn van
onbekenden. Als ‘emotionele daad’ zou het eten in bijzijn van mensen die je niet goed
kent afkeer of zelfs agressie op kunnen roepen. Om samen te kunnen eten is een mate
van onderling vertrouwen nodig.

8.2 Maaltijd als iets dat goed doet, als medicijn
Hoewel sommigen hun bedenkingen hebben bij de maaltijd als een vorm om kennis te
maken, is de maaltijd iets dat hen goed doet, dat goed is voor de onderlinge sfeer. We
zagen dit al bij Berdien’s maaltijd in Diemen. Ook Louise ziet tevreden toe hoe mensen
elkaar na de maaltijd beter weten te vinden. Louise ziet de maaltijd als een manier om
elkaar ‘op een relaxte manier’ te ontmoeten. Dat is volgens haar belangrijk, omdat ‘de
maatschappij er niet zo toe uitnodigt… iedereen [is te] druk, druk, druk om elkaar te
ontmoeten’ (Louise 38:21). Zelf ook wat ouder geworden maakt ze zich vooral bezorgd
om de ouderen. Die komen sociaal gezien vaak aan de kant te staan: ‘als je ouder bent,
sta je toch meer buiten dingen’ (Louise 38:32). Het geeft haar dan ook voldoening dat
het haar gelukt is met de Vrijheidsmaaltijd jong en oud bij elkaar om de tafel te krijgen.
De maaltijd kon ook voor individuele deelnemers iets goeds teweegbrengen,
zoals blijkt bij sommige deelnemers van Eat to Meet. Madeleine noemt Eat to meet een
‘hartverwarmend initiatief’ (Madeleine 121:6). Selena, de jonge deelnemer uit Syrië
zegt zelfs dat de maaltijd ‘echt een soort van medicijn’ voor haar is (Selena en Erica
73:1). Het horen van de Syrische muziek en het Syrische eten roepen ‘leuke memories
172

Marcel doet ook een aantal suggesties om de maaltijd beter te laten verlopen: het zou volgens hem
beter zijn alleen een borrel te doen, of wel een maaltijd, maar dan met een duidelijk aanwezige gastheer
of vrouw, die dan mensen met gelijke interesses bij elkaar brengt. Anders zou je, zo zegt hij, mensen met
een button of label kunnen laten rondlopen, zodat ze van elkaar weten welke interesse ze hebben
(Marcel en Carmen 128:11).
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op’ (Selena en Erica 73:7), aan het leven in Syrië met haar familie. Tegelijk met de leuke
herinneringen komt ook gemis op, want ze mist haar vrienden en familie. Er loopt een
aanvraag van gezinshereniging, maar zo lang niet duidelijk is of de hereniging met haar
ouders rond zal komen voelt ze zich ‘nog stuck daar’, vertelt ze. Maar toch is het beter
om wel mee te doen met de maaltijd, dan niet:
Het was heel leuk voor mij want altijd met veel eten, als je heel chagrijnig bent,
dan voel je je altijd blijer vanbinnen. […] Met dat liedje en dat eten. En nog
steeds met gezellige mensen. Memories, misschien niet precies hetzelfde maar
nog steeds de setting. […] Dat is beter dan niks. Dan helemaal niks. Geen
lekker eten, geen leuke muziek, geen gezellige mensen. (Selena 73:9, Eat to Meet)
Hoewel de maaltijd met het Syrische eten en de Syrische muziek herinneringen naar
boven brengt en haar confronteert met haar zorgen en gemis, is het volgens haar ‘beter
dan niks’. Ze is liever deelgenoot van de maaltijd, met de gezellige mensen, het lekkere
eten en de leuke muziek, dan niet. Met ‘veel eten voel je je altijd blijer van binnen’, of
zoals ze dat even later uitdrukt ‘gewoon de geluiden van de mensen die samen praten
of samen lachen en die ook samen eten. Geluiden van borden en alles… Dan voel je
het leven around you’ (Selena 73:13).
Kortom, vanuit de context waaruit Selena spreekt is haar verwijzing naar de maaltijd als
een medicijn begrijpelijk: meedoen aan de maaltijd verzacht pijn, of zet daar in elk
geval iets tegenover; het gevoel deelgenoot te zijn van het leven.
8.3 De Vrijheidsmaaltijd als een herdenkingsmaaltijd
Vrijheidsmaaltijden hebben in de jaren van de dataverzameling een herdenkende
functie. In 2015 is de bevrijding 75 jaar geleden. De tafelkleden zijn dat jaar bedrukt
met de voorpagina van Het Parool van 5 mei 1945 en ook de verhalen die tijdens de
maaltijd worden verteld verwijzen terug naar de Bevrijdingsdag van 1945. In het
stappenplan dat het Amsterdams comité 4 en 5 mei aan lokale organisatoren geeft, staat
dat elke Vrijheidsmaaltijd ‘een verhaal wordt verteld over ‘de (oorlogs)geschiedenis […]
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vrijheid, tolerantie, democratie of verzet’.173 Het is de bedoeling dat deelnemers met
elkaar hierover in gesprek gaan. Maar over de vraag of een Vrijheidsmaaltijd een
herdenkingsmaaltijd moet zijn en hoe expliciet de thema’s van oorlog, vrede en vrijheid
gemaakt moeten worden, wordt door geïnterviewden verschillend gedacht. Eerder in dit
hoofdstuk bleek al dat met name Mariëlle het belangrijk vindt dat tijdens de
Vrijheidsmaaltijd expliciet wordt stilgestaan bij de rol die de plek van de maaltijd heeft
gehad tijdens de Tweede Wereldoorlog en bij de bevrijding (par. 5.1). We zagen ook
hoe Nancy juist liever het onderwerp van de oorlog vermeed, gezien haar ‘gemixt’ (dat
wil zeggen cultureel verscheiden) achterban.
Voor de Duitse Claudia is de maaltijd een gelegenheid om stil te staan bij de
manier waarop de oorlog nawerkt in de relatie tussen Duitsers en Nederlanders.
Hoewel ze er begrip voor heeft dat Nederlanders stilstaan bij het oorlogsverleden,
vraagt zich af of Nederlanders niet te lang vasthouden aan hun ‘slachtofferrol’ (Claudia
24:8), ten opzichte van (hedendaagse generaties) Duitsers. Zelf zou ze liever willen dat
er tijdens de Vrijheidsmaaltijd meer wordt stil gestaan bij hedendaagse
‘Menschenfeindlichkeit’ (Claudia 24:15) en bij de vraag hoe de mechanismes van
geweld en vijandigheid kunnen worden herkend en bestreden (Claudia 24:11).
Kortom, Vrijheidsmaaltijden hadden vanuit het Amsterdamse comité 4 en 5 mei een
herdenkingselement. Over de vraag hoe expliciet de herdenking moet zijn, of wat er nu
precies moet worden herdacht, daar wordt onder geïnterviewden verschillend over
gedacht.174

173

Om organisatoren te werven en informeren wordt door het Amsterdamse 4 en 5 mei comité
bijvoorbeeld een document online gepubliceerd ‘Samen eten rond verhalen op Bevrijdingsdag’. Het doel
van de maaltijd wordt als volgt geformuleerd: ‘Op 5 mei vieren we dat we in 1945 bevrijd zijn. Ons
Amsterdam, de open, tolerante, vrije stad die we nu hebben, is gevormd door een rijke geschiedenis van
opstaan tegen onderdrukking en onrecht en voor vrijheid en gelijkheid. Die vrijheid moet continu
bevraagd worden. Door met elkaar in gesprek te gaan, door wanneer nodig vrijheid op te eisen en vooral
door verschillen te vieren. Op 5 mei vieren wij de vrijheid door met elkaar aan tafel te gaan. […] De
Vrijheidsmaaltijd vertelt een verhaal: historisch; over de (oorlogs)geschiedenis van jouw plek, organisatie
of buurt, actueel; over de thema’s van 5 mei, zoals vrijheid, tolerantie, democratie of verzet; [of] over het
thema van 2018: ‘Lieve Stad’.
174

In 2021 is het accent op herdenken niet meer te vinden op de sites met informatie over de
Vrijheidsmaaltijden.
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CONCLUSIE
Hiermee is de beleving van de open seculiere maaltijden besproken. In de analyse
kwam een aantal thema’s naar voren:
• Vooral het moment dat deelnemers hun plaats moeten kiezen komt ter sprake. Het is
een moment dat onzekerheid oproept over de vraag bij wie plaats te nemen en hoe
de tijd in gezamenlijkheid aangenaam door te brengen. Geïnterviewden vertellen hoe
het gesprek op gang kwam. Deelnemers verwachten van elkaar dat beiden het
gesprek op gang brengen en gaande houden, maar dat gaat niet iedereen even
makkelijk af.
• Er is een tweeledigheid in het spreken. Enerzijds hangt een goed verloop en een
goede beleving af van de moeite die de deelnemers doen. Anderzijds brengt de
maaltijd zelf een dynamiek tussen deelnemers op gang. De enscenering en uiterlijke
vormgeving zijn daarbij belangrijk. Als deelnemers op een vaste plek zitten, worden
ze haast gedwongen om met elkaar in gesprek te gaan. Deelnemers zitten gedurende
de maaltijd (of gedurende een gang) ‘vast’ aan hun tafelgenoten, ze ‘moeten het echt
even met elkaar doen’. Het feit dat men samen eet, biedt al handelingsmogelijkheden. Nog voor het gesprek op gang komt, kunnen deelnemers elkaar
bedienen. De uiterlijke vormgeving van de maaltijd (bijvoorbeeld hoe het eten is
bereid en hoe het wordt gepresenteerd) geeft ‘signalen’ af over de bedoeling van de
maaltijd of de achterliggende intenties van de organisatoren van de maaltijd (en
eventueel die van mededeelnemers).
• Muziek wordt gewaardeerd, omdat het een feestelijke levendige sfeer brengt.
• Spreekmomenten tussen de gangen door kunnen aanzetten tot verder gesprek. Het is
echter lastig om een onderwerp te kiezen dat enerzijds voldoende persoonlijk is en
boeit, maar tegelijkertijd niet ‘te veel blootgeeft’ of ‘te zwaar’ wordt. Bij het
aansnijden van precaire thema’s is het erg belangrijk dat het ‘speels’ en ‘op niet al te
dramatische wijze’ gebeurt.

116

• Waar sommigen zeggen dat de maaltijd een geëigende manier is om ‘iets wezenlijks’
te delen ‘op een relaxte manier’, vinden anderen juist dat de maaltijd ongeschikt is
voor een eerste ontmoeting, omdat samen-eten volgens hen vertrouwdheid met elkaar
vereist. Eten met onbekenden en eten in het openbaar wordt door een deel van de
geïnterviewden ongemakkelijk of ongepast gevonden. Als het al mogelijk is om te
eten met onbekenden zou een strakkere regie en helderdere opzet nodig zijn.
• Geïnterviewden zeggen dat de maaltijd hen persoonlijk goed doet, of positief
bijdraagt aan de sfeer in de buurt. In een samenleving waar mensen druk zijn en aan
elkaar voorbijgaan helpt de maaltijd volgens sommigen om je thuis te voelen.
Meedoen aan een feestelijke maaltijd is ‘midden in het leven’ staan. Het gezamenlijk
organiseren van een grote maaltijd bevordert bij kans de onderlinge sfeer in de buurt.

II Besloten maaltijd: de maaltijden op de roeivereniging
In tegenstelling tot de besproken open maaltijden lijken de besloten maaltijden bij de
roeivereniging een informeel gebeuren: van afzonderlijke gangen in het menu is geen
sprake (het is een één-gangmenu) en er is geen bijzondere decoratie van de tafel of de
ruimte. Er wordt niet gelijktijdig begonnen, het is een komen en gaan van groepjes,
ploegen en alleenkomers. Geïnterviewden vinden het lastig om specifieke momenten
terug te halen in hun herinnering. Het gaat wat hen betreft veelal om de algemene sfeer
die er heerst en om de manier waarop men met elkaar omgaat. Omwille van de
vergelijkbaarheid tussen de maaltijden zijn de momenten en de thema’s die door
geïnterviewden ter sprake werden gebracht zoveel mogelijk op dezelfde manier
geordend als in het eerste deel. Eerst wordt beschreven wat er aan de maaltijd
voorafgaat en wat de algemene bedding en sfeer is waarin deze maaltijden
plaatsvinden. Daarna spreken geïnterviewden over het gebeuren tijdens de maaltijd
zelf. In de laatste paragraaf van dit deel wordt besproken welke betekenis de maaltijd
voor geïnterviewden heeft en hoe ze de maaltijd interpreteren.
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1 Maaltijden bij de roeivereniging - introductie
De onderzochte maaltijden vonden plaats op de grootste roeiverenigingen in
Amsterdam.175 Er worden op de vereniging op het moment van de dataverzameling
twee verschillende maaltijden gehouden. Op woensdag is er al dertig jaar de
‘clubmaaltijd’. Het begon als een initiatief van een klein groepje mensen, dat voor
elkaar kookte. Inmiddels is het een maaltijd waar de aantallen kunnen oplopen tussen
de dertig en de honderd deelnemers. Er is dan ook een professionele keuken gebouwd,
met grote horeca-faciliteiten. Voor zeven euro kun je een eetbon kopen en kiezen
tussen de ‘daghap’, of een bord patat en een schnitzel. Kok Connie en haar hulp koken
tegen een kleine vergoeding. Het grootste deel van de avond werken ze, teruggetrokken
in de keuken. Ze nemen verspreid over de ruimte (in de ‘sociëteit’) plaats. Bij mooi
weer gaan de meesten op het balkon zitten. Men is trots op dat brede balkon, gericht
op het zuidwesten en uitkijkend over de Amstel.

Societeit van de roeivereniging, rechts de deuren naar het balkon
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Er zijn tien roeiverenigingen in Amsterdam, waarvan drie studentenverenigingen en zeven algemene
verenigingen. De onderzochte maaltijd is van een algemene vereniging.
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Naast de woensdagse clubmaaltijd is er sinds twee jaar het eten op de vrijdagen.
De maaltijden worden alleen in de zomer gehouden (van mei tot september). De
gerechten zijn complexer, naar recepten van Yotam Ottolenghi.176 Daarom is er een
maximaal aantal deelnemers (vijfendertig) en moet men zich van de voren opgeven via
de website van de vereniging. Initiatiefnemer en hoofdkok Clara heeft een klein team
van helpers. In het begin van seizoen 2016 is het nog rustig, maar gaande het seizoen
worden de maaltijden een succes. Vanaf dan moeten deelnemers tijdig reserveren om te
kunnen deelnemen.

2 Voordat de maaltijd begint
De maaltijd is een wekelijks terugkerend gebeuren en voor sommigen een punt dat de
week structureert. De maaltijd is ‘een vast ritueel’ (Arno 67:12). Dat blijkt ook uit de
beschrijving van Joke. Zij is iemand die al heel erg lang lid is en voor wie de gang naar
de clubmaaltijd onderdeel is van een vast ritme:
[…] Dan roeien we eerst en eten daarna met de ploeg en de andere mensen en
als het mooi weer is zitten we op het balkon en glaasje wijn erbij, kopjes koffie
na enzo… en gezellig babbelen en ’s winters als het te vroeg donker wordt, dan
gaan we apart naar de vereniging om toch te eten daar. (Joke 62:7, 88 jaar, 68 jaar
lid).
Zeker voor wie al langer lid zijn en in een ploegje roeien, verloopt de maaltijd volgens
vaste gewoontepatronen. Eerst wordt geroeid en vervolgens gegeten. Het eten gebeurt
in dezelfde groepjes waarmee geroeid wordt. De sfeer is ontspannen. Het is vooral
‘gezellig babbelen’ op het balkon met een ‘glaasje wijn erbij’.
Geïnterviewden staan uitgebreid stil bij wat de maaltijd betekent voor het
verenigingsleven. In het verenigingsleven is de maaltijd ingebed in de roeiweek. De
maaltijd is volgens Arno en Jorien een ‘bijproduct’ (Jorien 138:16) of een
‘bijkomstigheid’ (Arno 67:16) maar ‘niet onbelangrijk’. Terwijl iedereen door de week
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Yotam Ottolenghi is een Israelisch-Britse chefkok, restauranteigenaar en schrijver van kookboeken.
Hoewel de meeste recepten complex en bewerkelijk zijn, behoren zijn boeken in de jaren dat dit
onderzoek loopt tot de bestverkopende kookboeken in Nederland. Zie https://www.ad.nl/binnenland/41miljoen-boeken-verkocht-in-2020-deze-titels-werden-het-meest-gelezen~a21c17dc/ en https://
www.cpnb.nl/nieuws/gouden-boek-voor-simpel. Meer wetenschappelijk van aard: Harry Kashdan,
‘Jerusalem in London: Yotam Ottolenghi and Sami Tamimi’s Diasporic World’, Mashriq & Mahjar: Journal
of Middle East and North African Migration Studies, Volume 6, No. 2, (2019), 1-35.
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op zijn eigen momenten roeit, is de maaltijd een ‘concentratiemoment dat er heel veel
mensen tegelijk zijn’ (Jorien 138:16). De maaltijd maakt het makkelijker om onderling
contacten te leggen. Dat is belangrijk, omdat mensen in ploegen roeien, die elk op
eigen momenten roeien. Een nieuwkomer heeft het ‘in het begin’ niet altijd makkelijk
aansluiting te vinden.
In het begin is het toch een vereniging met clubjes. Maar wel … Ja, er zijn
zoveel clubjes en zoveel biotopen, […] met allemaal sub-biotoopjes waar je je
wel en niet in thuis kunt voelen. Maar er is gewoon een soort algehele
atmosfeer als je daar [d.w.z. op de vereniging, ISp] aankomt. Je helpt elkaar,
nou dat weet jij ook met roeien: je helpt elkaar en je hebt elkaars hulp nodig.
Dus iedereen helpt elkaar altijd met boten. Dus dat, ja, dat geeft ook iets. …
Ook als je denkt van: ‘O, dat is een heel knorrige meneer of mevrouw’, je
vraagt toch of hij je even helpt als je niemand anders in de buurt hebt. En je
hebt allemaal heel erg veel lol in dat roeien, dus dat geeft ook een soort
gemeenschappelijk-heid. …Als je het nergens over eens bent, dan kun je het
wel over het roeien hebben, bij wijze van spreken. En over de Amstel. (Jorien
138:12)

Jorien spreekt over de verschillende ‘clubjes’ binnen de vereniging, maar ervaart ook
‘een soort algehele sfeer’ en ‘een soort gemeenschappelijkheid’.177 Volgens haar brengt
de roeisport met zich mee dat leden er onderling aan gewend zijn een beroep op elkaar
te kunnen doen. Roeiers hebben elkaars hulp nodig bij tillen van de boten (de loods uit
naar het water en vice versa). ‘Dat geeft iets’, volgens Jorien en ze vervolgt dat dat met
het eten ‘ook zo is’:
Dat is rond het eten ook. […] [A]ls je even niet mensen van je eigen dingen
ziet, dan zeg je van ‘mag ik aanschuiven’ en dan ga je ergens bij zitten. Dat zul
je niet bij ieder ploegje doen, maar bij een aantal toch wel. Ja. (Jorien 138:2)
De sfeer van gemeenschappelijkheid die op de vereniging heerst weerspiegelt zich
tijdens de maaltijd, volgens Jorien. Er is een onderlinge gastvrijheid waardoor je
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Ook andere geïnterviewden karakteriseren de vereniging graag als een omgeving waar men in een
sfeer van onderlinge welwillendheid en op basis van een bepaalde gemeenschappelijkheid met elkaar
omgaat. ‘De vereniging is over het algemeen […] beleefd, maar niet elitair, […] we hebben veel boten,
grote kantine, noem maar op en toch is het altijd heel persoonlijk, er zijn altijd mensen die je kent of
andersom’ (Olivier 68:4); ‘Ik was ook eerst lid van een andere roeivereniging en daar paste ik niet zo
goed. […] Dat was meer corporaal, zeg maar. […] Bij deze vereniging is dat heel anders: wij zijn
allemaal mensen die heel erg van roeien houden en ook uren met elkaar over roeien kunnen praten. En
dat is al …. […] dat geeft een soort organische … ja, hoe zal ik dat zeggen? Een organisch begrip voor
elkaar… […] Mensen zijn er wel aan gewend dat je je verschrikkelijk ergert, want dat hebben we
gewoon allemaal weleens. […] daar kan iedereen dus … De meeste mensen kunnen daar gewoon wel
mee omgaan…. En dat vind ik ook allemaal heel goed’. (Sandra 60:65)
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gemakkelijk even bij een ploegje kunt aanschuiven, als je eigen ploegje er niet is.
Omdat het contact leggen aan mensen zelf wordt overgelaten, is het echter belangrijk
dat ze zelf sociaal initiatief tonen, volgens Jorien:
Ja, het is … Het is ontzettend vrijblijvend. Ik bedoel: je gaat er heen of je gaat er
niet heen. Je moet het zelf afspreken of zelf gaan. […] En het is soms … als je je
opgeeft voor de bardienst, kun je ook achter de bar staan. […] Maar in die zin
moet je het wel zelf doen en gezellig maken. Ja, je moet het gezellig maken
voor jezelf. (Jorien 138:8)
Wie het gezellig wil hebben op de vereniging en in de sociëteit, ‘moet het wel zelf
doen’. Wie aansluiting zoekt kan gebruik maken van de maaltijd om contacten te
leggen, volgens Arno:
Er worden [tijdens de maaltijd] contacten gelegd onderling, […] wat op het
water natuurlijk een beetje lastig is. Ja en nu worden tijdens die maaltijden en
het biertje drinken, worden - in mijn beleving - heel veel contacten met elkaar
gelegd. […] Dus dat moet je ook… ja een soort netwerken. (Arno 67:18)
Kortom, de maaltijd is ingebed in het wekelijks ritme van de roeivereniging en van haar
leden. Het gaat grotendeels volgens vaste, wekelijkse ritmes en gewoontes.
Geïnterviewden spreken positief over de sfeer op de vereniging. Er is een ‘onderlinge
gemeenschappelijkheid’ en een bereidheid elkaar ter wille te zijn. Daarnaast is het een
vereniging waar je initiatief moet tonen om er deelgenoot van te worden. De maaltijd
wordt daarbij beschouwd als een uitgelezen gelegenheid.

3 Rondom het eten (tijdens de maaltijd)
Wanneer ik geïnterviewden vraag naar momenten die hen zijn bijgebleven, hebben ze
moeite om een specifiek moment uit hun herinnering uit te lichten, tenzij er
afwijkingen waren van het gebruikelijke patroon. Ze spreken vooral over de algehele
sfeer en de onderlinge omgang. Maar dit kristalliseert zich vooral rond momenten die al
ter sprake kwamen in de interviews met de andere seculiere maaltijden: namelijk rond
het plaats kiezen (de vraag naar wie bij wie zit) en hoe het eraan toe gaat bij het
serveren van de maaltijd.
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3.1 Plaats kiezen, contact maken (tafelgenoten vinden)
Het contact maken is in principe al gebeurd tijdens de roeiactiviteit die aan de maaltijd
voorafging en voor wie in een ploegverband heeft geroeid is de keuze met wie te eten
eigenlijk al vanzelf gemaakt: de roeiers eten met de ploeg waarmee ze hebben geroeid.
Maar niet iedereen komt met een ploeg naar de maaltijd. Wie alleen komt, moet ter
plekke tafelgenoten vinden. Tijdens interviews zeggen deelnemers die al lang lid zijn
dat het makkelijk is tafelgenoten te vinden, zeker als je mensen kent van buiten je eigen
ploeg. Jorien was deze keer alleen de sociëteit binnengekomen, maar het vinden van
tafelgenoten gaat soepel:
Normaal […] spreek ik met een vriendin af, gaan we in een twee178 roeien en
gaan we daarna eten en dan spreken wij elkaar en ondertussen spreek je ook
allerlei andere mensen. Nu was zij er niet, dus toen was het al een beetje
anders. Maar dat is ook wel leuk, want dan denk je: ‘o, nou, bij wie zal ik nu
eens aan tafel gaan zitten?’ En toen kwam iemand, die zei ook van: ‘nou, kom
er bij ons bij.’ Nou, oké. En dan op een gegeven moment ging ik aan het eind
nog weer naar iemand anders toe of zo. (Jorien 138:1)
Nu haar roeivriendin niet mee eet, ontstaat er de mogelijkheid om eens bij iemand
anders aan tafel te gaan zitten en ‘dat is ook wel leuk’ zegt ze. Al snel is er een ploeg
gastvrij en wordt ze uitgenodigd om aan te schuiven. Ook Olivier vertelt hoe hij alleen
naar de vereniging is gekomen en ook hij vindt op een soepele manier tafelgenoten.
Omdat hij in de kleedkamer al contact krijgt met twee anderen, kan hij vervolgens
gemakkelijk bij hen aanschuiven. Hij vertelt uitgebreid hoe het ging:
[K]ijk, met de indoor179 was er iemand die maakte een grapje en daar reageerde
ik op door even naar die … zeg maar te lachen zo, te glimlachen… en
vervolgens was er het douchen, dus degene die het grapje maakte, die stond
naast me in de douche en toen was er weer dat contact zo… weet je wel. […]
en die jongen heette Bas en dat is een roeimaat van Christiaan. […] Nou, dus ik
was klaar met omkleden en ik was naar boven en het was allemaal
tegelijkertijd, ….gingen zij zitten en ik ook en ik zeg ‘mag ik erbij zitten‘ ,’ja
tuurlijk’. Kijk dat, dat hoort erbij, snap je, die maaltijd staat niet los van dat
trainen en dat douchen en nog een paar dingen natuurlijk… eh…snap je, dus óf
178

‘Een twee’ is een smalle boot voor twee roeiers.
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De indoor is de binnentraining in de fitnessruimte (ook wel: ‘het krachthok’). Het interview met
Olivier vond plaats in de winterperiode. Tijdens de wintertijd is het te donker om voorafgaande aan de
maaltijd op het water te roeien. Veel leden doen dan winter indoor-training, voorafgaande aan de
maaltijd.
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je bent al met je eigen team en gaat dús eten met je eigen team, dat is dan hoe
dat gaat óf je bent alleen en je maakt contact tijdens het roeien of tijdens het
douchen of trainen… en dat is dan vaak de aanleiding om ook met elkaar aan
tafel te zitten. […] (Olivier 68:14)
Olivier stelt dat het gebeuren dat aan de maaltijd voorafgaat – in dit geval de indoortraining en het gebeuren in de kleedkamer, niet ‘op zichzelf 'staat. In de overgang van
het trainen, douchen en naar de sociëteit lopen ontstaat spontaan contact, waardoor
het makkelijk gaat bij anderen aan te schuiven. Bij herhaling zegt Olivier dat
‘aanschuiven nooit een probleem is’. Hoewel Olivier hier vooral het spontane, of het
dynamische van de gang van roeiactiviteit naar maaltijd benadrukt, blijkt het bij elkaar
aanschuiven echter niet alleen een kwestie van spontaniteit. Zo zegt Olivier later in het
interview dat het kunnen aanschuiven ook berust op ‘een ongeschreven regel’:
Het is ook een beetje een ongeschreven regel dat als iemand… zich meldt van
‘goh, mag ik hier even bij komen zitten’, het antwoord eigenlijk altijd ‘ja’ is.
(Olivier 68:16)

De spontaniteit om bij elkaar aan te schuiven blijkt een gewoonte, of een onderlinge
code te zijn. Opvallend genoeg zegt Olivier later tijdens het interview dat het vinden
van tafelgenoten ook wel eens minder soepel gaat. In dat licht was zijn ervaring van de
afgelopen avond ‘positiever dan anders’:
[O]mdat die indoor-training toch een hoop individuen zijn, […] mengde zich
dat veel beter op een of andere manier […] dus uiteindelijk bij het ‘waar ga ik
zitten en met wie’ dat ging eigenlijk veel organischer, veel meer vanzelf, dan ik
wel eens anders heb beleefd op woensdagavond, bijvoorbeeld als iedereen in
een boot roeit. Want dan heeft iedereen natuurlijk zijn boot en dan eet hij met
zijn boot, snap je. (Olivier 68:5)
De uitspraak nuanceert de ‘ongeschreven regel’ over het als enkeling altijd kunnen
aanschuiven, omdat Olivier hier zegt dat dat in de praktijk naar zijn beleving niet altijd
zo soepel gaat, als tijdens deze specifieke indoor-avond. De ongeschreven regel die
gastvrijheid aan alleenkomers gebiedt, staat soms op gespannen voet met een andere
stelregel die hij hier terloops verwoordt, namelijk dat ‘wie een boot heeft, met zijn boot
eet’. Oliviers opmerking toont dat het onderlinge contact buiten de gebruikelijke
ploegenstructuur niet altijd gemakkelijk te leggen is, althans niet voor iedereen.180
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Dit resoneert met de eerdere uitspraak van Jorien in par. II.2: je kunt ergens bij aanschuiven, maar
‘dat zul je niet bij ieder ploegje doen’ (Jorien 138:2).
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3.2 Rondom het serveren
De manier waarop deelnemers de sfeer tijdens de maaltijd beleven is zowel bij de
woensdagse als de vrijdagse maaltijd grotendeels gelijk. Wat betreft het serveren
verschilt de opzet van beide maaltijden echter. Het beleven van dat gebeuren loopt ook
uiteen. Ik bespreek de beleving van beide maaltijden op dit punt daarom afzonderlijk.
3.2.1 Woensdagse clubmaaltijd
Bij de woensdagse clubmaaltijd wordt voor grote aantallen gekookt. Er is geen
maximumaantal deelnemers. Als de pannen van de daghap leeg zijn kun je ‘altijd nog
een reservemaaltijd krijgen’ (Olivier 68:12). De kok werkt het grootste deel van de tijd
teruggetrokken in de keuken en schuift de maaltijden door naar de barmedewerkers,
die serveren of de naam roepen van degene voor wie de maaltijd is. Arno beschrijft het
moment van serveren als een informeel gebeuren. Hij vergelijkt daarbij de clubmaaltijd
met de situatie in een restaurant. In vergelijking met het gebeuren in een restaurant is
de sfeer bij de roeivereniging veel informeler: ‘mensen kennen elkaar’, zegt hij, ‘dat is
heel belangrijk’ (67:10). Dat uit zich vooral op het moment wanneer wordt
uitgeserveerd:
[J]e moet een bonnetje kopen. Dan wordt er omgeroepen – dat is ook heel
persoonlijk – je nummer en je naam. Dus dan moet je opstaan van je tafeltje en
je bordje ophalen. En de ander brengt z’n bordje weer terug. […] Dus het is
altijd een enorm heen-en-weer geloop en dat ze de persoon niet kunnen
vinden, dat gebeurt natuurlijk ook: ‘Waar zit Arno?’ ‘Nou, waar zit hij?’ ‘O, hij
zit daar.’ Nou ja, dus er wordt met dat bordje heen en weer … Dat maakt het
allemaal wat – hoe noem je dat? – informeler.…(stilte) Dat maakt het ook
gezellig. Het gaat allemaal niet zo precies volgens de regels der – hoe noem je
dat? – etiquette. (Arno 67:14)
Het moment dat wordt uitgeserveerd tekent het informele van de maaltijd, volgens
Arno. Zodra jouw maaltijd uit de keuken komt, klinkt je naam. Dat maakt het al
persoonlijk voor Arno. Vervolgens komt er dynamiek op gang. Er wordt door de ruimte
gelopen, mensen halen hun bord op of brengen het weer terug als ze klaar zijn. Zeker
als degene voor wie het bord bestemd is even niet oplet, ontstaat er een levendig ‘heenen weer-geloop’. Er komt een interactie op gang, die de verschillende groepjes
overstijgt. Juist dat het niet ‘allemaal zo precies volgens de etiquette gaat’ is wat de
maaltijd ‘persoonlijk’, ‘informeel’ en ‘gezellig’ maakt.
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Geïnterviewden omschrijven de woensdagse maaltijd als clubmaaltijd, waarbij
kok en deelnemers deel zijn van hetzelfde geheel. Waar mensen in een restaurant of
eetcafé wel in groepjes van vier of zes mensen in dezelfde ruimte zitten, maar ‘geen
onderdeel uitmaken van die groep van veertig, vijftig andere mensen’, is dat tijdens
deze maaltijd anders, volgens Arno. ‘Hier zit je met z’n vieren aan tafel, maar je bent
absoluut onderdeel van die andere vijftig man.’ (Arno 67:24) Terwijl de kok grotendeels
aan het zicht onttrokken in de keuken aan het werk is, maakt ze eveneens onderdeel uit
van de maaltijd, meent Arno. ‘Het is toch vrijwilligerswerk. Ze krijgt er wel een
onkostenvergoeding voor, hoor, maar het is absoluut geen salaris waarvoor ze hier staat.
Ze doet het puur voor het plezier.’ (Arno 67:23) Al is wat uit de keuken komt niet erg
verfijnd (‘gewoon bord met voedzaam eten, meestal pasta’, Joke 62:12), de koks
worden persoonlijk gewaardeerd om hun inzet:
Connie en Helga zijn schatten, maar het zijn wel zulke pannen (gebaart de
omvang van een pan waar hij zijn armen omheen slaat) en het zout gaat er
(gebaar als hij een groot zoutvat boven een pan uitschudt) op die manier in.
(Daniël 63:4)

[Het is] gewoon een bord met voedzaam eten. Dat is meestal wel lekker wat ze
kookt, maar het is meestal pasta. Het eten op zichzelf vind ik meestal niet zo
belangrijk […] maar juist het eten met mensen (Joke 62:12)
Volgens Arno doen de koks het ‘voor hun plezier’, maar dat plezier blijkt de laatste tijd
minder geworden. Kok Connie zegt tijdens het interview dat zij en haar hulp Henny
zelfs overwegen te stoppen: ze zijn boven de zeventig, koken al jaren en ‘mensen zien
niet in dat het zo’n ploeterwerk is’ (Connie 110:10). Wanneer bestuursleden voorstellen
om kant en klare maaltijden uit te serveren, om het wat makkelijker te maken voor
zichzelf wijst ze dit echter resoluut van de hand:
Dáár ben ik niet voor. Dát kunnen ze zelf ook wel doen. Dat vind ik weer te
nauw, om van die kant-en-klaar-happen te gaan verkopen. Dat doe ik niet. Ik
koop ook geen schoongemaakte groenten. Daar zijn wíj́ voor. Daar zit dan
altijd een luchtje aan, zo’n beetje. Dat doe ik niet. (Will, kok van de clubmaaltijd
111:27)

Al vindt ze het koken ‘geploeter’, ‘kant-en-klaar-happen’ verkopen vindt ze ‘te nauw’.
Ook voor de rest van de bereiding wil ze niet terugvallen op industrieel
schoongemaakte groenten. Dat is haar eer te na. Ze wil het eten eigenhandig bereiden.
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3.2.2 Zomerse vrijdagmaaltijden
De maaltijd op vrijdag heeft een maximum aantal deelnemers. Het koken naar het
concept van Ottolenghi laat het niet toe voor grotere groepen te koken. Terwijl op
woensdag van direct contact tussen de kok en de overige deelnemers nauwelijks sprake
is, is juist dat op vrijdag erg belangrijk in de beleving van de deelnemers en de kok.
Waar het woensdag vooral om het informele samenzijn gaat, komt er op vrijdag nog
iets bij: het plezier over wat er wordt opgediend. Deelnemer Valentijn is al een aantal
dagen van tevoren benieuwd wat er zal worden gekookt: ‘dan is het wow, wat zou het
vanavond zijn. Verrassing. Dat is leuk’ (Valentijn 64:20). De gedeelde interesse voor het
koken van Ottolenghi-gerechten ‘schept een band’, zegt hij:
[Op vrijdag] wordt er […] met zo veel passie met zoveel toewijding iets van
gemaakt. Dat is als je zelf vrienden hebt die bij jou komen eten, dan maak je er
ook iets speciaals van en hoop je dat het lekker gevonden wordt en dat je een
gezellige avond hebt, weet je, die kant gaat het op. […] Ik bedoel… ik houd
ook wel van koken en ik vind Ottolenghi ook leuk, dus je hebt zoiets van ‘o, het
is weer bijzonder vandaag’. […] […] ik be[doel] van dat schept een soort van
band. […] en nou ja, er wordt dus ontzettend veel werk van gemaakt, mensen
doen ontzettend hun bést. […] Ja, dat werkt aanstekelijk… daar word je zelf
ook vrolijk van, als ze er zoveel werk van maken en het ziet er zo mooi uit. Dat
is wel heel sfeerbevorderend, vind ik. (Valentijn 64:20, deelnemer vrijdagmaaltijd)
Uit het bijzondere van de gerechten leest Valentijn af hoezeer de koks hun best doen.
Dat is volgens hem ‘sfeerbevorderend’. Het maakt hem ‘vrolijk’.
Ook door de kok wordt het belangrijk gevonden dat er direct contact is tussen
kok en haar ‘gast’. Clara, de kok die op vrijdag de leiding heeft, vindt het belangrijk,
‘dat er met aandacht gekookt is […]. Het bordje moet er zo mooi mogelijk
uitzien’ (Clara 110:4). Ze wil niet alleen koken, maar ook persoonlijk voor haar gast
zorgen:
Ik vind als iemand zegt: is er ook zout? Dat je niet zegt: dat staat daar. Jij bent
mijn gast. Ik ga even voor jou zorgen. Dat vind ik leuk. [….] Zo zit ik in elkaar.
Dat vind ik heel belangrijk, dat als jij komt eten, dat er goed voor je gezorgd
wordt. Dat geeft jou het gevoel: je bent welkom, je mag je thuis voelen, er is
plek voor je, er is ruimte voor je. Dat vind ik heel belangrijk. (Clara 110:31, kok
vrijdagmaaltijd)

Het bedienen is voor Clara een uitdrukking van zorg. Ze gebruikt huiselijke taal: ze wil
graag dat ze zich ‘thuis voelen’, ze wil ‘plek’ en ‘ruimte’ voor hen maken.
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Waar het op de woensdag niet zozeer gaat om wat er wordt gegeten en de kok
grotendeels verborgen in de keuken blijft en daardoor niet veel waardering ervaart,
treden de koks op vrijdag op de voorgrond en oogsten juist wel waardering. Sandra
hielp Clara dit seizoen voor het eerst bij het koken en vond het ‘spannend’ of ze het
wel zou kunnen ‘voor zoveel mensen’. Naarmate het seizoen vordert krijgt ze meer
zelfvertrouwen, mede dankzij enthousiaste reacties van de deelnemers:
Ik vond het spannend, hè? Om voor zo veel mensen te koken. […] Ik heb echt
heel veel geleerd van Clara. Dat kan ik nu. En ja, dat gaat toch allemaal heel
informeel, […] het is allemaal liefdewerk oud papier en dat betekent dat dat op
goodwill gaat. Dus het is gewoon net als met familie: dat kan ook eens
mislukken […] [Z]eker de helft van de mensen komt even naar de keuken en
zegt: ‘Dankjewel voor het lekkere eten’, of … hè? Zo. En dat is ook allemaal
ontzettend leuk. Dus ik heb ook echt het gevoel, dat ik nu wel bij de vereniging
hoor. Hè, iedereen kent me nu of ja, ik ken ook heel veel mensen weer. Dus dat
heeft allemaal effect op … op hoe je je in zo’n groep beweegt. En dat heeft op
mij een … een soort, laat ik maar zeggen, genezende werking gehad. Dus ik, ik
was … Nou ja, ik ga niet mijn hele levensverhaal vertellen, maar ik was wel in
de bijstand gekomen. En ik vond het gewoon heel erg vervelend om in de
bijstand te zitten. Ik vind het vreselijk…. En je voelt je een sociale outcast,…
hè,… dus ik dacht: ik hoor nergens bij. […] En dan is het natuurlijk heel erg fijn
als je ergens bent, waar je iets kunt doen en wat ook zo gewaardeerd wordt.
(Sandra 60:7, kok vrijdagmaaltijd)

De waardering die de koks ontvangen heeft groot effect op Sandra. Als iemand die van
de bijstand leeft voelde ze zich een ‘sociale outcast’. Het koken van de maaltijd op de
vereniging biedt een kans om iets te leren. Het is veilig, ‘omdat het op goodwill gaat’.
In de informele, familiaire sfeer van de maaltijd is het niet erg is als er een keer iets
mislukt. Ze zegt zelfs dat het op haar een ‘genezende werking’ heeft gehad. Dat ze iets
kan bijdragen dat door de mensen van de vereniging wordt gewaardeerd, geneest haar
(geschonden) zelfvertrouwen.
Kortom, hoewel de woensdagse clubmaaltijd en vrijdagse zomermaaltijd op dezelfde
vereniging plaatsvinden, zijn er in de opzet en beleving een paar belangrijke
verschillen. De clubmaaltijd op woensdag is een grootschalig gebeuren, de keuken is
weinig verfijnd, het serveren verloopt soms chaotisch. Dat maakt de onderlinge
gezelligheid wat sommigen betreft alleen maar groter. De kok is grotendeels aan het
werk in de keuken en hoewel ze ploetert om iedereen van eten te voorzien, oogst ze
naar eigen beleving weinig waardering. Op vrijdag daarentegen is de groep kleiner en
127

draait het meer om de kwaliteit van de gerechten én het contact tussen ‘gasten’ en koks.
Doordat de koks op de voorgrond treden met hun kookkunsten en nadrukkelijker als
gastvrouwen optreden, oogsten zij meer waardering voor wat ze doen.

3.3 Wachten, praten, eten, ontspannen
Tussen het moment van bestellen en serveren halen tafelgenoten onderling rondjes
drank voor elkaar181 en wordt er onderling bijgepraat. De maaltijd is volgens
geïnterviewden een gelegenheid bij uitstek om weer bij te praten. Te meer omdat dat er
tijdens het roeien niet goed van komt.
Roeien samen is leuk, maar ja, dan heb je niet echt een gesprek of zo: […] dan
even verstand op nul roeien en dan na het roeien, …. ja, dán is het soort van
sociaal. Dus gewoon gezellig wat drinken en dan wat eten daarbij. (Camiel 66:4)
Die maaltijd […] is wel een belangrijk onderdeel van het hele roeigebeuren…
Ja. En daardoor ontstaan, denk ik, ook de vriendschappen. Door onder andere
die maaltijden, hoor. Misschien overdrijf ik een heel klein beetje […], maar
door die gesprekken leer je elkaar ook kennen. En dat gebeurt niet een, twee,
drie in die boot ….En hier heb je ruimte om bij zo’n maaltijd…, ja, je kunt over
het roeien praten over hoe slecht het ging en hoe goed het ging. Maar je praat
ook weleens over je privéleven thuis en over je partner of over je kinderen en je
werk…. Toch? Dat zijn toch ook allemaal onderwerpen die af en toe ter sprake
komen. (Arno 67:19)
De maaltijd is ‘een belangrijk onderdeel van het hele roeigebeuren’, omdat het de
gelegenheid biedt eens wat uitvoeriger met elkaar te spreken. Het gaat veel over het
roeien,182 want dat is wat deelnemers primair verbindt, maar naarmate mensen meer
vertrouwd met elkaar zijn kan het ‘ook weleens over het privéleven’ gaan.183
181

Het rondjes geven wordt door meerdere geïnterviewden ter sprake gebracht. Het behoort volgens
Olivier tot een van de ‘ongeschreven regels’: ‘Over rituelen gesproken. Er is toch eigenlijk wel een
ongeschreven regel, zit je met mensen om je heen aan tafel en je gaat een drankje halen, dan haal je
meestal wel voor iedereen of je vraagt het op zijn minst… En het overkwam mij gister ook dat ik eigenlijk
zelf geen drankje hoefde te halen omdat het werd al aangeboden, zeg maar. Nou ja en om dat dan
compleet te maken, ga ik dan bijvoorbeeld aan het einde van de maaltijd nog even vragen “wil er
iemand koffie?” Hè, snap je? En dan vind ik het natuurlijk fijn als een paar mensen zeggen, “ik wil ook
nog wel een kop koffie of thee” (glimlacht)… Zodat je het een beetje leuk afsluit.’ (Olivier 68:15) (zo ook
Arno 67:15 en 26) Meer over Oliviers spreken over ongeschreven regels zie par. 3.1.
182

‘Ja, het gaat wel altijd over roeien hè?’, zegt (Olivier 68:4). De inhoud van de gesprekken komen
tijdens de interviews niet erg ter sprake.
183

Zo ook Valentijn 64:30, Sandra 60:48, Olivier 64:4. Behalve Olivier zijn er weinig geïnterviewden die
erg specifiek terughalen waarover gesproken is.
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Geïnterviewden worden zelden specifiek over de inhoud van de gesprekken.
Afgaande op wat zij er wel over zeggen, kan het zo zijn dat het in de beleving van
deelnemers niet zozeer om de specifieke inhoud van de gesprekken gaat, maar om het
samen zijn op zichzelf. Jorien vat het kernachtig samen aan het einde van het interview,
als ze zegt dat het erom gaat ‘dat je de gelegenheid hebt om allerlei mederoeiers, met
wie je dat plezier in dat roeien deelt, tegen te komen en daarmee te kletsen en daarmee
contact te hebben’ (Jorien 138:26).

3.4 De beleving van het samen eten/de maaltijd
3.4.1 Positieve ervaringen
Verreweg de meeste geïnterviewden spreken positief over de maaltijd als een
gemoedelijk gebeuren van ‘gezellig babbelen’ en ‘samen een glaasje wijn
drinken’ (Joke). De maaltijden zijn een gelegenheid om samen te zijn en te ontspannen.
Het zijn uiteindelijk niet zozeer de specifieke momenten die tijdens de interviews ter
sprake komen, maar vooral die algehele sfeer van samen zijn en ontspanning. Het
balkon wordt daarbij vaak genoemd.
We zaten buiten, het was prachtig weer, op het balkon. Dat is eigenlijk wel een
eerste herinnering die het oproept. En dan zit je met een paar bekenden een
beetje te kletsen. (Arno 67:2, deelnemer woensdagmaaltijd)
We hebben daar een balkon boven, dat zit zo’n vijf meter boven het water. En
daar kijk je over het water en daar staat de zon, op het eind van de middag, ja!
Van dat soort terrassen zijn er helemaal niet in Amsterdam, weet je, dus ik
bedoel daar heb je gewoon een heerlijke fantastische avond.’. (Valentijn 68:30-31,
deelnemer vrijdag)

Zoals gezegd zijn het niet zozeer de specifieke momenten, maar de algemene sfeer die
in de herinnering blijft hangen. De geïnterviewden spreken veelvuldig over het balkon
met uitzicht over het water, als idyllische plek om te ontspannen in bijzijn van
ploeggenoten en andere verenigingsgenoten.
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3.4.2 Moeite met de maaltijd - ‘benauwend’
Terwijl de meeste geïnterviewden met onverdeeld genoegen spreken over de maaltijd
heeft één van hen, Daniël, moeite om helemaal in het gebeuren mee te gaan. Hij beziet
het gebeuren van een afstand en met gemengde gevoelens. Hij ziet wel hoe de maaltijd
in een behoefte voorziet:
[E]ten is… is voor mij een hele concrete manier om te zien van, dit is eigenlijk
waar het mensen om te doen is. Van je roeit en daarna ben je… samen. En dat
zie ik altijd weer op die woensdagen, van dit is waar we eigenlijk allemaal
behoefte aan hebben …eh…. onder elkaar zijn en dingen delen en met elkaar
praten, naar elkaar luisteren. Dus dat zie ik op de woensdagen altijd zich …
voltrekken. Want je kan ook prima alleen een boot pakken en daarna weer
weggaan, die mensen heb je ook. Maar het gros van de mensen zoekt toch de
groep op of elkaar. (Daniël 63:18, deelnemer woensdagmaaltijd)
Daniël beschrijft de woensdagmaaltijd als iets ‘waar het mensen om te doen is’. Met
warmte beschrijft hij het gebeuren als een ‘onder elkaar zijn en dingen delen en met
elkaar praten, naar elkaar luisteren’. Maar vervolgens beschrijft hij zijn eigen positie
daarin. Als iemand die solo roeit en geen ploeg heeft, houdt hij liever afstand:
Daniël: En ik zie altijd weer mijn eigen positie daarin.
Interviewer: Welke positie is dat?
Daniël: Ja het ergens wel mooi vinden, maar soms ook wel beklemmend.
Interviewer: Een beetje vanaf de zijlijn?
Daniël: Ja. Een beetje vanaf de zijkant, dus zowel de mogelijkheid hebben om
erin te mengen, maar ook de mogelijkheid hebben om weer te gaan. Weet je
zoals wat ik net zei, vaste groepjes, vaste plekjes - het benauwt me ook een
beetje. Voor je het weet heb je een vaste rolverdeling, van dat is de
grappenmaker, dat is de, weet je zo zitten groepen soms ook in elkaar dat je
bepaald gedrag vertoont en dat herhaalt zich en dat wordt van je verwacht en jij
schiet ook weer in die rol. En ja, dat vind ik niet fijn dus dan wil ik mijn vrijheid
behouden en dan ja, nooit ergens echt bij horen, meer op mezelf,
onafhankelijk. (Daniël 63:18)
De vaste rolpatronen en de verwachtingen die binnen de ‘groepjes’ ontstaan benauwen
Daniël. Hij wil zijn vrijheid behouden en onafhankelijk zijn. Dat wordt nog duidelijker
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als hij de maaltijd vergelijkt met de metafoor van een haardvuur:
Daniël: Misschien omdat ik skiffeur184 ben, dat ik niet een ploegje heb. Maar ik
heb ook nooit een ploegje opgezocht. Terwijl, ik zou het ook weer niet na het
douchen gelijk weer naar huis willen. Ik wil me er ook wel af en toe als een
haardvuur eraan kunnen warmen maar… wanneer ik het koud heb. En ik heb
het niet altijd koud. Ik heb soms heel erg…. Ik vind het soms heerlijk om wél
direct naar huis te gaan naar mijn vrouw. Of om alleen te zijn.
Interviewer: Mooi beeld, van de haard.
Daniël: Ja het is letterlijk ook altijd warm in de soos, op woensdagavond. Maar
figuurlijk ook, [het is], ook wel eh …hártverwarmend, ook. (Daniël 63:22)
Daniël wil niet gelijk naar huis, maar gaat nog even de sociëteit in. Hij kan het
gebeuren tijdens de maaltijd waarderen, als iets dat zelfs ‘hartverwarmend’ is. Hij
gebruikt daarbij een metafoor van een haardvuur waar mensen samenkomen en zich
warmen. Maar zelf heeft hij daar niet altijd behoefte aan; hij heeft ‘het niet altijd koud’.
Hij behoudt liever de vrijheid om alleen te zijn of om na het roeien direct terug naar
huis te gaan, naar zijn vrouw.
Kortom, voor geïnterviewden zijn de maaltijden op de vereniging een gemoedelijk
gebeuren waar niet veel specifieke momenten uitspringen. Het zijn vooral de
onderlinge omgang en de sfeer die tijdens de interviews ter sprake komen. De sfeer is
er een van ‘goodwill’, gezelligheid en ontspanning.
Twee punten vallen echter op. Ten eerste valt op dat de manier waarop wordt
uitgeserveerd aansluit bij het informele, dat volgens geïnterviewden zo kenmerkend is
voor deze maaltijden. De lichte chaos rond het serveren op de woensdag wordt
gewaardeerd, als een teken dat het niet volgens de etiquette hoeft te gaan. Het
onderstreept het ‘onder elkaar zijn’ en het ‘gezellige’ van de maaltijd. Als het mis gaat
bij het serveren, omdat iemand niet oplet, springen andere deelnemers in om te helpen.
Op vrijdag ligt er meer nadruk op de kwaliteit van het eten. Maar ook hier onderstreept
de manier waarop wordt uitgeserveerd de onderlinge ‘band’, in dit geval tussen de kok
en ‘gast’. Hier draait het eveneens om onderlinge ‘goodwill’. Als het eten mislukt, is dat
niet erg. Het gaat namelijk meer over de onderlinge relatie en waardering tussen
degene die het eten heeft bereid en degene die het eet als een gast.

184

Een skiff is een éénpersoons roeiboot. Een skiffeur is dus een roeier die alleen in een boot zit.
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Ten tweede valt op hoe deze maaltijd ondanks de schijnbaar informele vorm
toch volgens ‘ongeschreven regels’ verloopt. Het informele vergemakkelijkt spontane
contacten en interacties maar de spontaniteit is niet absoluut. Integendeel, deze is heel
betrekkelijk. Veel gaat volgens vaste gewoonten en verwachtingspatronen, die ook
kunnen benauwen.

4 Na afloop van de maaltijd
Over het gebeuren aan het einde of na de afloop van de maaltijd wordt nauwelijks
gesproken tijdens de interviews. De vraag hoe men zich na afloop voelde of hoe men
wegging levert niet veel op. Typerend is het antwoord van Jorien:
Ik was heel tevreden, het was prima. Ik had gegeten en toen had ik geloof ik
nog even met iemand gekletst. En dan kijk je nog even zo rond, zo van ‘zie ik
nog iemand die ik heel graag even wil spreken? Nee, ik ga lekker naar huis
weet je? Zo. (Jorien 138:19)
Kortom, hoe de maaltijd afliep of hoe de sfeer aan het einde was, wordt door
geïnterviewden nauwelijks ter sprake gebracht en lijkt voor hen niet van belang.

5 Betekenissen
Wat betekenen deze maaltijden voor de deelnemers? Er zijn niet veel geïnterviewden
die tijdens de interviews sterk reflecteren op de betekenis van deze maaltijden. We
hebben de maaltijd gezien die door Daniël geduid werd als een haardvuur waar
mensen omheen komen om samen te zijn. Deze duiding stemt overeen met wat ook de
andere geïnterviewden schetsen. Ze spreken hierover op twee manieren: vanuit het
perspectief van de vereniging als geheel en vanuit hun eigen individuele perspectief.
5.1 Sfeerbevorderend voor de vereniging
Volgens geïnterviewden zijn de maaltijden bevorderlijk voor de sfeer op de vereniging.
De maaltijden maken het mogelijk elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten, bij
te praten met bekenden en nieuwe contacten te leggen. De maaltijden ‘creëren
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groepsgevoel’, volgens Valentijn (64:20). Door de maaltijd ontstaat een sfeer die ‘toch
net een beetje anders is’:
[M]ensen zitten natuurlijk ook … drinken ook koffie en appeltaart met elkaar,
maar …zo’n avond op een terras dat geeft toch net een beetje een andere …
sfeer. […] En die mensen, ja, die doen nu iets anders dan wat ze … wat ze
normaal gesproken met elkaar doen. En dat is niet heel anders, maar toch: het
geeft net even iets leuks. (Sandra 60:48)

5.2 Maaltijd als iets wat je nodig hebt of iets wat je goed doet
We zagen al dat ontspanning een belangrijk element is in de beleving van deelnemers.
Ontspanning is belangrijk en zelfs ‘nodig’. Voor Camiel bijvoorbeeld is de woensdagse
maaltijd een rustpunt midden in zijn drukke werkweek als universitair onderzoeker:
Camiel: Woensdagmiddag kan ik dus ook gewoon om zes uur zeggen op mijn
werk: ‘Jongens, ik moet roeien. 'Je zit als onderzoeker gewoon heel gemakkelijk
laat ’s avonds door? en het geeft echt een soort van, nou ja, verplicht vrij.
Verplicht nu even niet meer werken. […] Dat heb je gewoon denk ik nodig, ook
met andere mensen. […]
Interviewer: Je zegt: ‘Dat heb je gewoon nodig.’
Camiel: Ja, nou, een maaltijd is een rustpunt een beetje. In de zin van: ja, je
moet eten, maar ja, je zit ook gewoon gedwongen bij elkaar. Ik denk juist ook
het gesprek is belangrijk tijdens de maaltijd…Ja. Je kunt heel makkelijk zeggen:
‘Ik ga de hele avond achter mijn computertje zitten, want ik moet nog dingen
doen.’ Maar juist als je samen eet, dan zijn de andere dingen even weg.
Interviewer: ‘Dan zijn de andere dingen even weg’..?
Camiel: Ja, de dagelijkse sleur of zo. De ratrace waar je inzit om, nou ja, goed
onderzoek te doen. Al je taakjes af te krijgen doordeweeks, je rekeningen te
betalen en ja weet ik veel wat er dan allemaal weer langskomt aan ellende,
waar je weer achteraan moet of over moet e-mailen. (Camiel 66:23)
De wekelijkse clubmaaltijd is voor Camiel ‘een rustpunt’, waarin ‘de andere dingen
even weg zijn’, zoals ‘de dagelijkse sleur’, ‘de ratrace’ en ‘de taakjes’. Camiel spreekt
over de maaltijd als iets waar dwang vanuit gaat. Het is een ‘gedwongen bij elkaar
zitten’, dat voorkomt dat hij ‘de hele avond’ door zou blijven werken. De maaltijd heeft
ook iets verplichtends: ‘Verplicht vrij. Verplicht nu even niet meer werken’. Maar juist
dat dwingende en verplichtende is goed voor hem: ‘Dat heb je dan gewoon nodig…
met andere mensen’.
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Kortom, de maaltijd is volgens Camiel een rustpunt dat nodig is om los te kunnen
komen van de dagelijkse sleur en de ratrace. Om zich te kunnen richten op contact met
andere mensen.185

5.3 Eten als een vorm van liefde
Sandra, de kok van de vrijdagmaaltijd, is degene die onder de geïnterviewden van de
roeivereniging het meest op de betekenis reflecteert. Voordat ze Clara hielp met het
koken op vrijdag, had zij een stijl van koken die vooral draaide om aandacht voor
milieubewuste producten en gezondheid en om aandachtige bereiding van eenvoudige
ingrediënten.186 Door een seizoen lang met Clara te koken leert ze een andere stijl,
waar ze aan moet wennen, maar die ze uiteindelijk ‘hartstikke leuk’ vindt:
Sandra: je gooit gewoon zulke knettergekke smaken bij elkaar. […] Het recept
was zo … ontzettend slim, dat het niet zoveel uitmaakte als we een keertje
rucola hadden die niet zo helemaal het allermooiste was, ja, dan werd het toch
nog een goed gerecht. En, en, ja, dat is dus een heel andere stijl dan ik tot dan
toe had gedaan. En ik had eigenlijk ook niet gedacht dat ik het ook leuk zou
vinden. Omdat het zo … Omdat ik dacht: ja, maar dat is helemaal niet
milieuvriendelijk of dat is helemaal niet met aandacht en zorg gemaakt, zoals ik
dat gewend ben. Maar ik vond het hartstikke leuk…. Dat is gewoon shów!
(Sandra 60:24, kok vrijdagmaaltijd)

Het is een ‘heel andere stijl’ met ‘knettergekke smaken’. Tot haar verrassing merkt ze
dat ze het ‘hartstikke leuk vindt’. Het is ‘show’, om zo te koken met ‘knettergekke
smaken bij elkaar’.
Later zegt ze dat ze daarmee niet alleen een andere manier van koken heeft
geleerd, maar dat die stijl van koken ook een ‘heel andere mindset is’ (60:26). Ze zegt
dat voor haar ‘eten over liefde gaat’. Het kiezen van de juiste producten, milieuvriendelijk en met eerlijke prijzen voor de boer, was voor haar ‘een vorm van liefde’.
Producten waarmee Clara en zij op de vrijdag kookten waren echter niet altijd van de
185

Vergelijkbaar met de manier waarop Valentijn spreekt over de vrijdagmaaltijd, als een gebeuren dat
de overgang markeert tussen (het tempo) van het werk en (het tempo van) zijn weekend: ‘Het is voor mij
een gezellige afsluiting van een drukke week, dat vond ik wel het ontspannene ervan. En nou ja. Het is
toch voor mij een werkweek. Je bent bezig de hele tijd… je moet even slow down, voordat je even een
wat ontspannender tempo aanneemt. Nou dat vond ik altijd uiterst ontspannend’. (Valentijn, deelnemer
vrijdag, 68:31)
186

Zoals ze het samenvat: ‘gekookte aardappelen en spinazie-sla, maar dan wel de allerlekkerste
aardappelen in roomboter met olijfolie gebakken en dat […] precies uitgedokterd hè?’ (Sandra 60:28)
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hoogste kwaliteit. Omdat ze merkt dat de deelnemers van de vrijdagavondmaaltijden
enthousiast zijn over wat er wordt gekookt, komt ze tot de conclusie dat het ook bij
deze stijl van koken om liefde gaat, zij het om ‘een ander soort liefde’:
Sandra: Ik had het idee, dat liefde dat is wat je met zorg en aandacht voor het
milieu …. [ … ] Ja, dus dat je … Ik koop niet bij Albert Heijn de spruitjes als ze
vijftig cent per pond zijn, omdat ik denk: dat is gewoon veel te goedkoop. Hier
moeten boeren de dupe [van zijn] […] Dat gaat voor mij over liefde….Ja, maar
er is natuurlijk een heel ander soort liefde, […] Ja, ik bedoel, als mensen er zo
blij van worden: dat is ook een soort liefde. …Toch? …Het is meer … het is wat
sexyer, zeg maar. Zou ik zeggen …. Het gaat meer over: ‘Kijk ons eens even dit
heel goed doen.’ …Het is ook wel een beetje, ja, quasi, zeg maar: ‘Wij zijn
beter dan anderen.’ Van ja, … je kunt ermee voor de dag komen, ja…Ja.
(Sandra 60:34)

Koken in Ottolenghi-stijl bij de vereniging is niet zozeer gericht op morele
verantwoordelijkheid voor milieu of boeren, maar om de blijheid bij wie ze het eten
opdient. Dat is ook een vorm van liefde, merkt Sandra. Ondertussen is het soort liefde
dat ze beschrijft anders dan, zoals in het spreken van Clara, een moederlijk verzorgen
waarbij de kok dienstbaar is en de gast centraal staat. De liefde, waar het in deze stijl
van koken om gaat, is ‘sexyer’. Het draait bij deze vorm van koken meer om de kok en
de kookkunst. Dit is een stijl waarmee de kok ‘voor de dag kan komen’. Het is een stijl
waarbij de kok het eten met trots presenteert en via het eten, ook zichzelf.
Kortom, de maaltijden bij de roeivereniging zijn volgens Sandra ‘een vorm van liefde’.
De kookstijl op de vrijdag is een uiting van trots en een ‘sexy’ soort liefde. Het is een
liefde die twee kanten op werkt: de kok merkt dat ze ‘voor de dag kan komen’. De
mensen die ze het eten serveert worden er blij van.
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CONCLUSIE
Hiermee is de beleving van de besloten seculiere maaltijden besproken. In de analyse
kwam een aantal thema’s naar voren:
• Hoewel geïnterviewden het moeilijk vinden specifieke momenten uit te lichten, is het
moment dat deelnemers gaan zitten van belang. Voor wie in een ploeg roeit is de
keuze met wie te eten al bepaald. Wie alleen komt is afhankelijk van spontane
gastvrijheid van anderen, of van de ongeschreven regel, dat wie wil aanschuiven
‘altijd welkom’ is.
• De maaltijd wordt beschreven als een concentratiepunt; het is een tijdstip in de week
waarop verschillende ploegen tegelijkertijd aanwezig zijn. Een andere metafoor voor
de maaltijd is die van een haard: een punt om samen te komen en naar elkaar te
luisteren.
• Volgens geïnterviewden is de maaltijd een gemoedelijk ontspannen gebeuren. De
sfeer is bijna huiselijk: etiquette is hier niet nodig. De informele sfeer vergemakkelijkt
de ontmoeting boven bestaande ploegverbanden uit.
• Deelnemers verwachten van elkaar onderlinge behulpzaamheid en gastvrijheid. Ze
verwachten dat zij onderling beroep op elkaar kunnen doen. Hoe informeel de
hartelijke en schijnbaar spontane interactie ook lijkt, er zijn ongeschreven regels en
verwachtingen die de ontmoeting reguleren en kaderen - en die soms benauwen.
• Het verschil in vorm en opzet tussen woensdag en vrijdag valt op. Tijdens de
woensdagse clubmaaltijd ligt de nadruk in de beleving op de onderlinge interactie
tussen deelnemers. Tijdens de maaltijden op vrijdag is juist de interactie tussen de kok
en de gast van belang. Net als bij sommige open maaltijden is hier het één-op-één
contact tussen degene die de maaltijd organiseert en kookt en degene die komt eten
een belangrijk moment van zowel aandacht voor de gast als waardering voor de kok.
• Geïnterviewden (Camiel en Valentijn) beschrijven de ontspanning van de maaltijd
tegenover een context van sleur en stress van een drukke werkweek. De maaltijd
komt daarmee in beeld als een ‘rustpunt’ en moment om te schakelen naar een
rustiger tempo en naar ontspanning.
• Voor de kok van de vrijdagmaaltijd is de maaltijd een gebeuren dat ‘over liefde’ gaat.
Er is tussen de kookvrijwilligers en hun gasten een onderlinge band en een sfeer van
goodwill.
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TERUG- EN VOORUITBLIK
In antwoord op de vraag hoe gemeenschapsmaaltijden worden beleefd heb ik in dit
hoofdstuk de beleving van zowel twee open (semipublieke) maaltijden als de besloten
maaltijden van de roeivereniging besproken. Daarbij zijn eerst de momenten van de
maaltijd centraal die het meest ter sprake werden gebracht besproken en daarna de
betekenissen die door de geïnterviewden aan de maaltijd werden gegeven.
Tussen de open en besloten maaltijden zijn uiteraard belangrijke verschillen in
vorm en in beleving van de maaltijd. Waar bij de open maaltijden een formeel
driegangenpatroon van belang is, is bij de besloten maaltijd juist het losse, haast
structuurloze, van belang. Waar bij de open maaltijd hooguit soms een verbondenheid
ontstaat, die vaak slechts een moment duurt, is de maaltijd bij de roeivereniging eerder
een bekrachtiging van al bestaande verbondenheid met elkaar.
Maar er zijn bij beide typen maaltijden ook een paar overeenkomstige thema’s.Er
is bij alle maaltijden een tweeledigheid van spreken. Aan de ene kant moeten
deelnemers hun best doen en initiatief nemen, om de maaltijd te laten slagen en ‘leuk’
te maken. Aan de andere kant blijkt dat de maaltijd zo zijn eigen dynamiek heeft. Door
de vorm zijn deelnemers haast gedwongen zich te richten op het contact met andere
deelnemers aan tafel (‘je gaat vanzelf iets met elkaar doen’).
• Vormgeving is daarbij ook belangrijk. De vorm van een driegangendiner dwingt met
elkaar in gesprek te gaan, op de momenten dat het eten op zich laat wachten, een
informele vorm (zonder gangen en zonder duidelijk programma) daarentegen maakt
dat deelnemers de maaltijd als een gemoedelijk gebeuren ervaren. Materiële
vormgeving en decoratie van de tafel (enscenering) is voor deelnemers veelzeggend.
De kwaliteit van de gerechten, of de aandacht waarmee deze worden opgediend zijn
uitdrukking of teken van de zorg die aan de maaltijd is besteed. Een bord opgediend
met Ottolenghi gerechten is een uitdrukking van ‘passie’, plastic is ‘koud’.
• De maaltijd brengt mensen samen, in een samenleving die ‘niet uitnodigt’ elkaar te
ontmoeten (Louise) en die ook wel wordt omschreven als ratrace (Camiel). Maar dat
samenkomen gaat soms gepaard met spanning, gêne en weerzin. Persoonlijk contact
blijft daardoor soms uit. Bestaande sociaal-maatschappelijke grenzen zijn door een
maaltijd niet zomaar doorbroken.
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• De maaltijd doet sommigen goed. Het brengt een ervaring deel uit te maken van iets
levendigs (Selena), of een gewaardeerd lid te zijn van een gemeenschap. De maaltijd
is een rustpunt in een drukke werkweek.
• Volgens sommigen is de maaltijd iets dat waarin mensen in hun behoefte aan voedsel
wezenlijk verbonden zijn, met elkaar en zelfs met het universum. Eten gaat daarom
over liefde en onderlinge goodwill.
• De maaltijd is een moment en een plaats voor de lichtere kanten van het leven. Het is
een gelegenheid om te genieten en te ontspannen. Het aansnijden van ernstige
thema’s kan alleen in een speelse vorm, of moet worden vermeden. De maaltijd is
een moment om het leven te vieren. Muziek maakt een maaltijd soms tot een feest.
Voordat de waarde van een vergelijking tussen seculiere maaltijden en het Avondmaal
kan worden getoetst (hoofdstuk 5), zal ik in het volgende hoofdstuk beschrijven hoe in
de Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam het Avondmaal wordt beleefd en welke
betekenissen deelnemers aan het avondmaal geven.
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4 DE BELEVING VAN DE AVONDMAALSDIENST
In dit hoofdstuk laat ik zien hoe geïnterviewden spraken over hun beleving van de
avondmaalsdienst. Geïnterviewden beleven het Avondmaal als een onderdeel binnen
een geïntegreerd geheel van het samenkomen, zingen, bidden, luisteren en verstillen.
Het bleek voor hen natuurlijker om over de gehele avondmaalsdienst te spreken dan
alleen over de eigenlijke avondmaalsrite. De avondmaalsrite heeft weliswaar een
centrale positie in de avondmaalsdienst, maar wint deze centrale positie dankzij de
spanningsboog die gaandeweg wordt opgebouwd. Geïnterviewden stellen zich graag
van tevoren op de dienst in, bereiden zich geestelijk voor en proberen zich vervolgens
over te geven aan de liturgie. Ze komen naar de avondmaalsdienst in de hoop dat ze
tijdens de dienst ‘worden meegenomen’ in iets wat het alledaagse overstijgt. Door de
persoonlijke voorbereiding, de liturgische opbouw en enscenering kan de
avondmaalsrite tot de verbeelding gaan spreken en zo aan betekenis winnen.
Net als bij de bespreking van de seculiere maaltijden in het vorige hoofdstuk
beschrijf ik de beleving van de dienst aan de hand van de momenten die tijdens
interviews het meest ter sprake werden gebracht. Deze momenten zijn in
chronologische volgorde geordend. Eerst wordt het Avondmaal bij de VDGA kort
geïntroduceerd (par. 1). Vervolgens wordt beschreven wat aan de dienst voorafgaat en
hoe geïnterviewden zich op de dienst instellen (par. 2). Daarna beschrijf ik de door
geïnterviewden meest genoemde liturgische componenten en hoe deze worden
beleefd, te weten het orgelspel en de samenzang (par. 3), de schriftlezingen (par. 4), de
preek (par. 5) en de rite zelf (par. 6). Ook wordt beschreven wat ze zeggen over de sfeer
na de dienst en de nawerking (par. 7). In paragraaf 8 beschrijf ik hoe deelnemers het
avondmaal interpreteren. In deze rapportage komen zowel mensen aan het woord die
veel aan de avondmaalsdienst beleven als mensen die kritisch zijn en die moeite
hebben om de avondmaalsdienst te beleven als een zinvol geheel.
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1 Avondmaal in de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam
(VDGA) - introductie
De doopsgezinde Singelkerk is een oud gebouw. Het staat er al sinds 1608, maar velen
gaan er ongemerkt aan voorbij.187 Het is een schuilkerk. Om de kerk te bereiken moet
je eerst door een smalle witgepleisterde en hoge gang. Dan verbreedt zich de hal.
Rechts is het doorgeef-raam van de keuken, waar de koffie wordt geserveerd. De
kerkzaal bevindt zich achter hoge deuren van kaal eikenhout. Men komt van de zijkant
de kerkzaal binnen. De kerkzaal is hoog en biedt ruimte aan twee balkons boven
elkaar. Ieder voetstap klinkt door op de verweerde eikenhouten vloer. Langs drie muren
staan enkele rijen met vaste kerkbanken. In het midden van de zaal staan rijen oude
houten stoelen. De vierde muur heeft hoge ramen, daartussen bevindt zich de hoge
preekstoel, met daarboven nog de pijpen van het orgel. De hoge preekstoel is niet meer
in gebruik. Op reguliere zondagse kerkdiensten preekt men vanachter een hek,
waaraan een koperen lessenaar is gemonteerd. Tijdens de avondmaalsdienst wordt de
liturgie echter geleid vanaf een tafel. De predikant staat dan dichterbij de overige
deelnemers.
Op de tafel staat een kleine houten tafellessenaar, het avondmaalsstel, een kan
en een beker. De kleine avondmaalsbekertjes en twee manden met brood zijn bedekt
door witlinnen lakens. Tegen de lessenaar staan graanhalmen ter versiering. Op Witte
Donderdag188 is het al donker als de eerste mensen de kerkzaal binnenkomen. Degene
die hun een orde van dienst en een liedboek aanreikt vraagt hun deze dienst ‘op de
stoelen en niet in de banken’ te zitten. Deze dienst zit men daarom dichter bij elkaar
dan tijdens een reguliere zondag. De organist speelt op het orgel. De mensen praten
zacht, totdat de kerkenraadsleden en de predikant binnenkomen. De dienst verloopt op
deze Witte Donderdag grotendeels zoals gebruikelijk in deze gemeente: gebed,
liederen en lezingen wisselen elkaar af. Op Witte Donderdag wordt meestal het verhaal
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Anna Voolstra, ‘400 Jaar Doopsgezinden bij ’t Lam’, DB 34 (2008), 33-61.
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Om wille van de beknoptheid heb ik ter inleiding in deze eerste paragraaf de avondmaalsdienst van
de Witte Donderdag beschreven. De avondmaalsdienst op de eerste Advent is op zondagochtend, niet op
donderdagavond. Men volgt de lezingen van het oecumenisch leesrooster. Voor het overige verloopt de
avondmaalsdienst nagenoeg hetzelfde. De ervaring van deze diensten loopt niet wezenlijk uiteen. In de
verdere rapportage (d.w.z. vanaf par. 2) wordt geen onderscheid gemaakt tussen de ervaringen van de
Witte Donderdag en die van de novemberdienst.
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van de voetwassing uit Johannes 13 gelezen. In de preek legt de predikant de
bijbellezingen uit. Daarbij maakt hij toespelingen op het Avondmaal.
Na de preek neemt de predikant, tijdens het spelen van de organist, de witte
lakens van de tafel af. Twee kerkenraadsleden komen naast hem staan. De predikant
pakt een dunne reep gesneden casinobrood en zegt: ‘Terwijl zij aan de maaltijd waren,
nam Jezus het brood, sprak de zegen erover
uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen’.
Daarbij neemt hij behoedzaam een stukje van
het reepje casinobrood af. Daarna legt hij het
terug in een van de broodmanden. Vervolgens
gaan de predikant en de kerkenraadsleden in
tweetallen uiteen om het brood rond te delen.
De delers reiken het brood zwijgend aan. De
deler en ontvanger kijken elkaar aan. De blik
is geconcentreerd, soms wordt er geglimlacht.
De deelnemers nemen het brood aan, maar
wachten met eten. Zij eten pas als het
uitdelen klaar is en de delers zijn teruggekeerd achter de tafel en daar ook elkaar
een stukje brood hebben aangereikt. De

Kerkzaal in avondmaalsopstelling

predikant zegt: ‘En Jezus zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven is.
Doet dit tot mijn gedachtenis’, waarop iedereen tegelijkertijd, als met één en hetzelfde
gebaar, het ene hapje brood eet.
Daarna volgt het tweede deel van het ritueel. De predikant schenkt vanuit de
kan wijn in de grote beker, waarna hij zegt: ‘En hij nam de drinkbeker, sprak de
dankzegging daarover uit en gaf hun die.’ Daarna gaat het als met het brood. In duo’s
gaan de predikant en de kerkenraadsleden tussen de rijen stoelen door.189 Het
kerkenraadslid deelt van het blad dat de predikant vasthoudt. De deler en de ontvanger
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De delers wisselen hierbij van rol. Degene die eerst de mand brood vasthield terwijl de ander het
brood aanreikte aan de deelnemers, reikt nu de bekertjes uit.
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kijken elkaar even aan, glimlachen af en toe. Er wordt niets gezegd. De tweetallen
wachten op elkaar bij de achterste rij in de kerkzaal, waarna ze als viertal achter elkaar
aan naar de tafel teruglopen. Als het kerkenraadslid en de predikant elkaar een bekertje
hebben aangegeven, zegt de predikant: ‘En Jezus zei, deze beker is het nieuwe verbond
in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn
gedachtenis’. Dan drinken de deelnemers in gezamenlijkheid. De wijn is zoet. Er zit
slechts een klein beetje190 in het bekertje. Daarna wordt het Avondmaal gebeden.
Vervolgens gaan de deelnemers staan. De predikant spreekt de zegen uit. Bij het
orgelspel dat het slotlied inluidt, dekt de predikant de dienbladen en de manden op
tafel weer toe.
Na afloop is er koffie. Bij de ene avondmaalsdienst rijdt de koster een horeca-kar
met koffie de kerkzaal in. Bij een andere avondmaalsdienst drinken de deelnemers na
afloop koffie in de hal. Op Witte Donderdag zijn er ook veel mensen die direct na de
dienst de kerk verlaten.

2 Voordat de dienst begint
De nadruk die geïnterviewden leggen op het belang van de juiste concentratie en
stemming is een belangrijk thema in de interviews. Typerend voor het verband dat
deelnemers leggen tussen een goede persoonlijke voorbereiding en een intensere
beleving van de avondmaalsdienst is een fragment uit het interview met Mark. Mark
heeft een aantal jaren geleden een intense ervaring gehad tijdens het Avondmaal, die
hij omschrijft als ‘een knuffel van God’, een ‘godservaring’ (52:59). Maar deze keer
werd hij niet zo erg door de dienst ‘geraakt’. Dat wijt hij vooral aan de haast waarmee
hij naar de dienst kwam:
Mark: Eerlijk gezegd heb ik wel vaker misschien wel dat het me meer raakt,
maar deze keer niet.
Interviewer: Heb je een idee waar dat aan gelegen kan hebben?
Het is lang niet altijd dat een ritueel je raakt, dat is gewoon zo. […]. Het andere
is denk ik, ik was wat aan de late kant en […] [dan heb je] dat je daardoor toch
de eerste tijd […] nog aan het ‘landen’ bent, terwijl je dan al een heel end bezig
bent, waardoor je misschien ook veel minder meegenomen wordt. (Mark 52:26)
190 Tijdens

de participatie valt mij op dat de hoeveelheid wijn zo klein is. Ik schat het volume van de wijn
in het bekertje ‘een theelepel’ (ongeveer 5 ml). Het minieme van de wijn zal in het interview met
deelnemer Hendrik nog een rol spelen (par. 6.3.2).
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Het was hem zelf niet gelukt, maar volgens Mark is het belangrijk op tijd te zijn voor
een avondmaalsdienst. Als je laat bent of gehaast, dan ben je nog bezig te ‘landen’
terwijl de dienst ‘al een heel end bezig is’. Dat staat een goede beleving in de weg: je
wordt dan minder door het gebeuren ‘meegenomen’ of je kunt je dan minder laten
‘raken’.
Het verband dat Mark legt tussen een goede voorbereiding en het ‘geraakt
'kunnen worden in de dienst keert in veel interviews terug. Dat blijkt alleen al uit het
woordgebruik. Froukje gebruikt zelfs net als Mark de uitdrukking ‘landen’ (Froukje
94:84) voor de manier waarop ze vanuit de hectiek van alle dag in haar leven in de
dienst komt. Anderen zeggen dat de avondmaalsdienst iets is waar ze ‘in’ moeten
komen (Bettina 25:4 en 7 en Lenny 50:36), voor Lenny is de avondmaalsdienst iets
waar ‘je je voor open moet stellen’ (Lenny 50:32), voor Bettina en Hendrik iets waar je
‘je aan moet overgeven’ (Bettina 25:58 en 74 en Hendrik 107:42). Al deze
uitdrukkingen geven aan dat wat er in de dienst zoal passeert onalledaags is, dat er een
overgang gemaakt moet worden van het alledaagse naar de sfeer of werkelijkheid van
de dienst en dat er een speciale openheid, concentratie en overgave nodig is om die
overgang te kunnen maken.
Deelnemers stellen zich graag van tevoren in op de dienst, maar hoe ze zich
voorbereiden loopt uiteen en ook de intensiviteit van de voorbereiding verschilt. Een
enkeling bereidt zich substantieel voor, door een manier van vasten (Froukje, in de
veertigdagentijd), of door zich voorafgaand aan het Avondmaal te verzoenen wanneer
ze onenigheid hebben met een medelid.191 Anderen luisteren in de periode
voorafgaand aan de dienst naar klassieke muziek, bijvoorbeeld naar de MatthäusPassion (Gerard en Anneke, Ilonka, Hendrik). Nog weer een ander zegt dat ze zich
voorbereidt door minder dan anders het gezelschap te zoeken van anderen en eerder
dan anders de stilte van de kerkzaal op te zoeken (Janet).
Er zijn ook geïnterviewden die niet spreken over een speciale voorbereiding,
maar die wel merken dat hun aandacht erop gericht raakt dat er iets bijzonders gaat
gebeuren. Bettina merkt bijvoorbeeld op dat de hele sfeer van de stad lijkt te
veranderen, als ze voor de dienst naar de kerk fietst: ‘Dat zit in mezelf natuurlijk,
maar…Het licht anders, de mensen anders, een soort verwachting en wel plechtig,

191 Twee

geïnterviewden vertellen dat er een gelegenheid is geweest waarbij ze iemand van de gemeente
van tevoren opbelden om iets bij te leggen, voorafgaand aan het Avondmaal.
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Maar ook mooi of blij…’ (Bettina 26:1). Ook de kerkelijke enscenering helpt de
overgang te maken en de aandacht te richten op wat er te gebeuren staat. Volgens
Lenny is alleen al het gegeven dat er avondmaalsbekertjes klaargezet zijn een signaal
dat er iets speciaals gaat gebeuren:
Nee, ook bij binnenkomst, als je de tafel gedekt ziet en de bedekte manden. En
de bekertjes. Daar begint het al mee. Dat geeft… ja dat is… dan gaat er iets
speciaals gebeuren. (Lenny 50:20)
Geïnterviewden hebben een scherp oog voor de details die anders zijn dan bij reguliere
diensten, zoals de vraag om voor deze dienst niet in de banken te zitten (Mark 52:5), of
dat de koperen kandelaars voor deze dienst gepoetst waren, of het gegeven dat de
predikant een jacquet droeg – of dit keer juist niet (Bettina 26:20). In een kerk waar
zowel de kerkzaal als de liturgie door deelnemers wordt omschreven als
‘eenvoudig’ (Hendrik 107:6) en ‘sober’ (Lenny 50:76) worden deze dingen opgemerkt.
Ze blijken het signaal af te geven dat deze dienst anders is dan de andere diensten en
maken dat ‘de gemeente […] extra gefocust, extra geconcentreerd’ is, volgens Lenny
(Lenny 50:20).
Kortom, als de dienst begint moeten deelnemers een omschakeling maken van het
alledaagse naar wat er in de dienst gebeurt. Om het ‘speciale’ dat in de dienst gebeurt
te kunnen meemaken is een geestelijke concentratie nodig. Geïnterviewden zeggen dat
ze daar hun best voor doen. Maar zodra ze de kerkzaal binnenkomen, begint de
enscenering een rol te spelen: deze helpt deelnemers om de extra concentratie en focus
te vinden die voor de dienst nodig is.

3 Muziek en samenzang
Muziek en samenzang spelen een belangrijke rol in de beleving van de
geïnterviewden.192 Het orgelspel aan het begin van de dienst helpt Gerard om de
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Alle geïnterviewden noemen het muzikale element. De meesten spreken er positief over. Er zijn
echter twee geïnterviewden die kritisch opmerken dat de liederen moeilijk mee te zingen zijn, omdat ze
onbekend zijn of omdat de theologie van de liedteksten hun tegenstaat.
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overgang te maken van het alledaagse naar de werkelijkheid die in de dienst present
wordt gesteld, hij komt erdoor ‘in trance’:
Die eerste vier minuten dat Dick dat orgel bespeelt, dan denk ik: yes, we zijn
weer in trance, om het zo uit te leggen… (Gerard 78:6)
Ook anderen merken hoe de muziek en de liederen invloed hebben op stemming en
sfeer van de dienst en daarmee op hun gemoed:
Een paar liederen was ik ontroerd. Dat waren ook een soort.., het leek een soort
wiegeliedjes of slaapliedjes. Dat vond ik zo mooi! […] Ja. Nou dat… dat slotlied
bijvoorbeeld….'Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht’, dat vond ik
ontroerend… eh…ik ben nogal snel ontroerd, maar… (Bettina 25:19)
Wat me was opgevallen was de keuze van de liederen. Daar kreeg ik echt een
mooi halleluja-gevoel van. (Ilonka 47:23)
Hendrik, die de sfeer van de dienst ‘erg plechtig, sober, somber’ (Hendrik 107:20) had
gevonden, geeft aan dat een lied de stemming een beetje kan bijsturen:
Ja, dat lied van ‘op de avond, toen de uittocht uit Egypte werd gevierd, wij gaan
rond met het brood en gaan rond met de wijn, iedereen mag leven en vrolijk
zijn.’ Dat was wel een tekst waar ik helemaal vrolijk van werd ja. (Hendrik 107:42)
Uit hoe hij vervolgt blijkt dat zingen hem bovendien helpt om zich over te geven en
‘mee te gaan’ in de dienst, het helpt hem over ‘een drempel’ heen:
Hendrik: Zingen heeft ook wel iets kinderlijks, eh… in zich.
Interviewer: Dat associeer je ermee, iets kinderlijks?
Hendrik: Ja, zeker. Samen zingen. Als je nu een mooie stem hebt, dan is het al
wat anders. Maar (lachje) daar kan ik niet op bogen… Ik heb wel… nou ja, je
stelt je voor dat je in ieder geval… op je werk ga je niet zomaar met elkaar zo
een lied zingen, dus dat is een vorm van meegaan in iets wat ook wel associeert
met een zekere piëteit, het zingen en eh…nou ja, die weerstand daar moet je je
overheen zetten. Daar heb ik inmiddels geen last meer van. Ik doe dat maar
gewoon. Ik geef me eraan over. Tegelijkertijd hoor je dus de stemmen van
bekenden die dat ook doen, naast je en denk je van ‘dit is iets wat we samen…’,
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dat is een stap, net als knielen, is dat een stap die je doet toch en het is ook wel
weer leuk. […] Er zit enige intellectuele weerstand tegen gaan zingen, bij mij.
Maar… Ik heb een drempel193 ja, maar goed, die heb ik al lang geleden van me
afgeschud. (Hendrik 107:12)
De samenzang roept een sfeer van gezamenlijke piëteit op die Hendrik over ‘de
drempel’ helpt van zijn eigen intellectuele weerstand. Aan het zingen kleeft nog steeds
iets kinderlijks, maar doordat hij hoort hoe bekenden samen met hem ‘de stap’ nemen
wordt het makkelijk om zijn ‘intellectuele weerstand’ te laten varen. Het gezamenlijke
van het zingen is ook belangrijk in de beleving van Froukje:
Froukje: Het lied dat we zongen met mannen en vrouwen, vond ik heel mooi.
Om en om. […] Dat gaf ook weer dat gevoel van saamhorigheid, maar ik vond
de tekst ook heel mooi met zachtmoedigheid en om een brood dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt, […] Het paste heel erg bij de avond. Ja, ja.
Interviewer: Wat maakte dat dat paste, voor jou?
Froukje: Misschien dat om en om. Mannen en vrouwen, dus ik vond het leuk om
de vrouwen en de mannen te horen. Die mannen die brommen alleen maar. Ja,
dat je… verschillend bent, maar toch samen. (Froukje 94:37)
Het zingen van het geestelijke lied roept zo bij Froukje het gevoel van saamhorigheid
op194 en een besef dat je al zingend tegelijkertijd ‘verschillend, maar toch samen’ bent.
Kortom, muziek is een belangrijk element in de beleving van de dienst. Van het
orgelspel en de liederen wordt genoten, het roept positieve gevoelens op van ontroering
en saamhorigheid. Het samen zingen maakt bewust van het gemeenschappelijke. De
samenzang werkt als een vliegwiel; deelnemers zingen vanuit een zekere gezamenlijke
piëteit en tegelijkertijd wekt het deze ook op; door te zingen wordt het voor sommige
geïnterviewden makkelijker om hun rationele en intellectuele weerstanden van zich af
te zetten en om zich over te geven aan het gebeuren in de dienst.
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Waar Hendrik spreekt over een ‘drempel’, spreekt Gerard over het zingen als een ‘brug’: het zingen
van de liederen ervaart hij als ‘een brug tussen denken en voelen’ (Gerard 78:27). Voor Jetske, voor wie
‘het oude geloof’ veel betekenis heeft verloren (Jetske 87:20), is zingen in de kerk een manier om daar
toch nog weer iets van te beleven: ‘Dat oude geloof […] dat is er niet meer […] Maar […] als we zingen
in de kerk, Dick speelt mooi op zijn orgeltje… zing ik ook mooi. En vol geloof. Althans je snapt wel wat
ik bedoel, hè?’ (Jetske 87:18).
194

Net als Froukje zegt ook Mark dat hij de gemeenschap ‘meer dan anders ervaart’, doordat hij tijdens
de zang ook de anderen hoort zingen. Hij merkt daarbij op dat dit bij het Avondmaal sterker is dan bij
een reguliere dienst. Deelnemers wordt immers gevraagd ’in de stoelen en niet in de banken te gaan
zitten’ (Mark 52:43). Ze zitten daardoor dichter bijeen dan normaal en kunnen elkaar daardoor beter
horen.
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4 ‘Moeilijke’ teksten
Na het orgelspel zijn er tussen de liederen door twee bijbellezingen. Deze lezingen
worden door geïnterviewden regelmatig aan de orde gesteld, maar wisselend beleefd.
Passages uit het Nieuwe Testament die verhalen over de laatste dagen die Jezus met zijn
leerlingen doorbracht spreken levendig tot de verbeelding,195 maar passages met
archaïsche gebruiken, bloederig taalgebruik of die archaïsche wereldbeelden bevatten,
leiden tot haperingen in de concentratie van de deelnemers en roepen weerstand op:
Alleen al dat verhaal met die geboorte, met de Heilige Geest bij Maria,196 dan
denk ik ‘jongens…kom op…’ Ja, maar het wordt gelezen. Daar hoef je toch
anno 2016 niet meer mee aan te komen? Dat werd gelezen bij het Avondmaal.
Dan ben ik weg. […] Dan is mijn aandacht afgeleid, als ik het zo mag noemen.
(Nico 92:22)
Ja, ehh… Je bent ook wel eens afgeleid natuurlijk… tijdens het eerste Oude
Testamentverhaal. Wat prima was, maar met bloed en lammeren en toen dacht
ik ineens, ‘Hé, die zijmuur, het lijkt wel alsof die op instorten staat. Hij hangt zo
schuin! Is dat normaal? Dan ben je even afgeleid (lacht). Ja, maar daarna was ik
er weer helemaal bij. Ja, … ik vond de preek mooi. (Bettina 25:45)
Als niet zo goede bijbelkenner had ik met het eerste stuk… van Jesaja197.… dat
kon ik niet volgen. Na twee regels was ik afgehaakt. […] Dat was een veel te
moeilijke tekst voor mij. (Gerard 78:10)
Als de bijbellezingen archaïsche voorstellingen of bloederige beelden bevatten, of het
motief van het ‘plaatsvervangend sterven’ dan leiden ze tot een concentratiebreuk. De
tekst die Gerard zo ‘veel te moeilijk’ vond, over de lijdende dienaar die om onze

195 Voorbeelden

van uitspraken waar dit uit blijkt volgen in par. 5: de preek.
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Nico refereert aan de lezing van Lucas 2:26, gelezen tijdens een avondmaalsdienst op de eerste
Advent in 2016.
197

De lezing kwam uit Jesaja 53, waar het gaat over ‘de dienaar’, die ‘om onze zonden werd doorboord’
(Jesaja 53:5).
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zonden werd doorboord, wekt de ergernis van Willeke, vooral wanneer de predikant
deze tekst vervolgens nog verwerkt in zijn introductie op de avondmaalsrite:
Ik vond het zware woorden. Niet zozeer de overweging, de preek, maar wel het
beschrijven van het Avondmaal. Dat vond ik erg zwaar. Ik prik er doorheen, hè,
want ik weet het leven en sterven van Jezus staat centraal, maar voor mij is de
enigheid, de gemeenschapszin, die vind ik centraal voor mij staan en ‘gestorven
voor onze zonden’, in die bewoordingen, dat is het niet meer voor mij. […]
Nee. Ook nooit geweest, laten we het zo zeggen. […] (Willeke 92:2)198
Voor Willeke is de manier waarop de predikant het Avondmaal introduceert met een
verwijzing een afknapper. Voor haar draait het Avondmaal om de gemeenschapszin.
Het spreken over plaatsvervangend sterven vindt ze ‘te zwaar’; het sluit niet aan bij
haar geloofsbeleving.
Kortom, bijbellezingen en inleidende teksten leiden nogal eens tot weerstand of tot een
concentratiebreuk, als ze archaïsche of bloederige voorstellingen of het klassiek
theologische motief van het ‘verzoenend sterven’ bevatten.

5 De preek
De preek komt vaak ter sprake. Enkele geïnterviewden zijn niet erg enthousiast, al
willen ze uit loyaliteit en waardering voor de predikant hier niet veel over zeggen. Nico
bijvoorbeeld, wil niet te kritisch over de predikant of over diens werk spreken, maar
vraagt zich toch hardop af of het niet wat ‘te veel gevraagd is’ van een predikant ‘elke
week een preek’ te verwachten (Nico 92:62). Mark zegt dat hij het als ‘bèta denker’
‘lastig’ vond om de preek goed te volgen, omdat de predikant zich niet hield aan de
volgorde die hij aan het begin van de preek had aangekondigd.

Roelie valt over een soortgelijke verwijzing naar de theologische theorie van het plaatsvervangend
sterven, maar dan in een van de liederen:
Roelie: Nou, […] Het is dat ik graag zing…, daarom zing ik mee, maar anders zou ik het niet hardop
zeggen die… […]
Interviewer: Een voorbeeld?
Roelie: Nou ja … ‘Jezus is voor ons gestorven’ en dat soort onzin natuurlijk allemaal. […] [D]aar heb
ik niks mee. Hij is wel gestorven, maar niet speciaal voor mij. […] Maar ja, goed, het zit toch in heel
veel liederen nog van dat soort oude taal, weet je.
Interviewer: Taal die niet meer voor jou leeft?
Roelie: Nee, nooit. Nooit geleefd ook. (Roelie 79:25)
198
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Andere geïnterviewden zijn enthousiaster. Hendrik is bijvoorbeeld onder de
indruk van de manier waarop de predikant in zijn preek het verhaal van Ronja de
Roversdochter

199

gebruikt om te spreken over de manier waarop Jezus mensen met

God heeft verzoend:
Ik vond de preek ook wel…, er zaten een paar elementen in die mij erg
aanspraken. Die vergelijking over de kloof te springen en de vergelijking ‘het is
mijn kind niet meer, 200’ die twee dingen, […] dat staat scherp op mijn
netvlies… […] [H]et feit… dat Christus over de slechte gedachten van de
aanwezigen heenstapt naar de verbinding en de verzoening, eh…. ja. […] Dus
dat vond ik eerlijk gezegd wel een mooie opening in de preek, die geboden
werd. Ja, verder word je natuurlijk respectvol teruggebracht naar dat moment en
dat Avondmaal, alsof het ook fysiek heeft plaatsgehad, […] als iets waar je
bijgetrokken wordt, door de preek […] Dan word je heel erg naar dat moment
geleid …om het contemporain op te vatten. (Hendrik 107:19)
De beelden die tijdens de preek werden geschetst blijven Hendrik bij. Dankzij de preek
wordt Hendrik ‘een opening geboden’ om de avondmaalsrite die na de preek volgt
‘contemporain op te vatten’. Als hoorder wordt hij door de preek eerst teruggebracht
naar het verhaal over de laatste maaltijd van Jezus met zijn vrienden, waardoor de
avondmaalsrite die op de preek volgt iets wordt waarbij hij ook zelf, in het
hedendaagse betrokken is.
Eenzelfde verband tussen de preek en de beleving van de avondmaalsrite is
zichtbaar in het interview met Lenny. Lenny vindt het avondmaal wel ‘heel intens…
omdat het zo weinig wordt gevierd’ (Lenny 50:19), maar is tegelijkertijd geneigd dat te
relativeren, door te zeggen dat ze de liturgie van iedere zondagse dienst ‘intens’ beleeft
(Lenny 50:20). Het Avondmaal heeft voor haar ‘weinig symbolische betekenis’ zegt ze,
het is als ‘kauwen op een stukje droog brood’ (Lenny 50:16). Toch is het alsof deze keer
de avondmaalsrite haar meer dan anders aansprak en dat kwam voornamelijk door de
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Astrid Lindgren, Ronja de Roversdochter (Amsterdam, Ploegsma, 1981), werd genoemd tijdens de
Witte Donderdagdienst in 2018.
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De predikant maakte tijdens zijn preek een vergelijking tussen Jezus die over de ‘slechte gedachtes’
van afwijzing en verraad van zijn leerlingen heen stapt door hen desondanks verzoenend het brood aan
te reiken met het verhaal van Ronja de Roversdochter, naar een kinderboek van Astrid Lindgren. De
vergelijking van de predikant liep als volgt (parafrase): zoals Jezus figuurlijk over de kloof van verraad en
afwijzing stapt, zo stapt Ronja over een (letterlijke) kloof: ze maakt de overstap naar de roversbende die
aan de overzijde van de kloof woont en die rivaliseert met de bende van haar vader. Eerst wordt zij door
haar ‘overstap’ door vader verstoten (‘zij is mijn kind niet meer!’), maar uiteindelijk brengt zij, juist
vanwege die dapperheid om over te stappen, aan weerszijde van de kloof verzoening tot stand tussen de
twee bendes.
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preek. De manier waarop de predikant tijdens de preek verband legde tussen het
verhaal over Jezus die zijn leerlingen de voeten waste201 maakte een indruk, waardoor
ze het avondmaalsritueel vervolgens intenser beleefde dan anders:
Lenny: Ik werd heel erg geraakt door de uitleg van de predikant over die
voetwassing van Jezus. En zeker als hij dan bij Petrus komt. Dat het bijna
onmogelijk is voor Petrus om dat te aanvaarden. Om uiteindelijk -tenminste zo
heb ik dat geïnterpreteerd, […] - om liefde te ontvangen. En daardoor… kreeg
het …. want soms nnn-… dan is er ook helemaal niets eh … van binnen, maar
daardoor kreeg het een hele …bijzondere ….diepgang. Ja.
Interviewer: Ja, je zegt ‘het’, wat bedoel je?
Lenny: Op het moment, weet je, van eten en drinken, dan kauw ik op een droog
stukje brood en ik neem een slokje. Op zich heeft dat geen symbolische
betekenis. Die daad zelf. Maar … dat, dat… zoals de laatste keer, iets kunnen
aanvaarden van een ander… liefde kunnen aanvaarden van een ander…van
Jezus kunnen ontvangen…. Dat heeft me ontzettend geraakt. Dat ben ik ook niet
kwijt. Dus niet iets vluchtigs van, nou ja, mooie sensatie en dan weer weg. Maar
dat is me bijgebleven. (Zacht, maar met nadruk) (Lenny 50:15)
In de beleving van Lenny hielp de preek om ervan doordrongen te raken dat het
Avondmaal, net als de voetwassing in het verhaal, een ritueel is om ‘liefde te kunnen
aanvaarden’. Dat maakte indruk: waar ze normaal gesproken ‘niets van binnen’ ervaart
tijdens het Avondmaal, wordt het deze keer een ritueel om ‘van een ander, … van
Jezus’ liefde te kunnen ontvangen. Daardoor ‘kreeg het een hele diepgang’. En
daardoor, zo vervolgt ze, wordt Jezus ‘duidelijker’:
Deze keer was het echt die figuur van Jezus die naarmate ik langer bij de kerk
ben, ja, duidelijker… Nou ja, duidelijker wordt of… begrijpelijker wordt.
Vroeger vond ik dat zo’n icoon en zo ver weg en zo onaanraakbaar. En hij
wordt, ja…, Je kunt hem inderdaad proberen na te volgen. Laat ik het zo zeggen.
(Lenny 50:16)

Lenny spreekt nog met enige afstand over Jezus, als ‘die figuur’, alsof hij nog een
personage uit het bijbelverhaal is. Tegelijkertijd is het alsof ze hem levendig voor zich
ziet; hij is althans minder ‘ver weg’ en ‘onaanraakbaar’ dan voorheen.
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Johannes 13:1-11, gelezen tijdens de Avondmaalsviering Witte Donderdag 2016.
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Kortom, hoewel er ook wel kritiek is op de kwaliteit van de preek, waarderen
geïnterviewden de preek, als deze helpt om het Avondmaal ‘contemporain op te vatten’
(Hendrik). Als de preek helpt om zich in het verhaal over Jezus en zijn leerlingen in te
leven kan het zelfs zijn dat de avondmaalsbeleving wordt beleefd als het ontvangen en
aanvaarden van de liefde van Jezus.

6 De avondmaalsrite (rondom het samen eten)
In deze paragraaf bespreek ik wat ter sprake werd gebracht als geïnterviewden spraken
over hun beleving van de eigenlijke avondmaalsrite. Daarbij zijn een aantal momenten
te onderscheiden. We zagen bij de seculiere maaltijden dat het moment van plaats
kiezen van belang was, maar vooral ook de fase van het serveren en het eigenlijke eten
en praten (het ontmoeten) aan tafel te onderscheiden waren. In de avondmaalsinterviews kwam het thema van het plaats kiezen nauwelijks aan de orde.202 Het was
geen duidelijk te onderscheiden thema. Duidelijker aan de orde kwamen aspecten van
het ‘serveren’; het moment dat de predikant de rite voorbereidt bij de avondmaalstafel
en het moment dat het brood wordt uitgereikt (par. 5.1) en het aspect van het in stilte
wachten en het in stilte eten en drinken (par. 5.2). Daarnaast waren er, net als bij de
seculiere maaltijden, uitspraken over de beleving van de maaltijd, die niet aan een erg
specifiek moment gehecht waren, maar meer gingen over !de maaltijd’"(in dit geval de
avondmaalsrite) in zijn geheel. Deze uitspraken die gaan over de beleving van de
avondmaalsrite in het geheel bespreek ik in paragraaf 6.3. Hoewel ik voornamelijk het
perspectief van de deelnemers beschrijf, laat ik ook de predikanten aan het woord.
6.1 Rondom het serveren
6.1.1 Het moment bij de tafel
De avondmaalsrite begint wanneer de predikant tijdens het orgelspel na de preek de
lakens afhaalt van de bekertjes en van de broodmanden. De aandacht van
geïnterviewden valt op de handelingen en op de stijl waarmee die handelingen worden
202

Behalve bij Janet, die zegt dat ze er bewust voor koos om alleen te zitten, om zich te kunnen
concentreren op de dienst en bij Froukje die zegt dat ze bij bekenden ging zitten. Geen van beiden
weiden er verder over uit.
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gedaan. Over de manier waarop de predikant de lakens afhaalt van de manden met
brood en de dienbladen met avondmaalsbekertjes zegt Mark:
[J]e ziet dat hij [de predikant, ISp] dat heel erg zorgvuldig doet, netjes opvouwt
en aan de kant legt. Bij het terugzetten ook weer, dat hij dat echt probeert heel
zorgvuldig, netjes en rustig en bedeesd en misschien ook wel een beetje statig te
doen… en dat geeft toch ook de indruk dat het voor hem ook heel belangrijk is.
(Mark 52:31)

In het spreken van Mark is het vooral de voorganger en diens stijl van handelen, die
bepalend is voor de sfeer en beleving van het gebeuren bij de tafel. Van de manier
waarop de predikant de handelingen uitvoert leest Mark af dat het voor de predikant
!ook heel belangrijk is’.
Ook Bettina concentreert zich op de eerbiedige manier waarop de predikant
handelt. Haar aandacht is nog scherper gericht op de predikant. Ze zegt dat zij van het
opvouwen van de doeken kan aflezen dat de predikant zelf veel beleeft aan wat hij
doet:
[W]at ik fijn vind bij Berend203 is dat hij ook heel, eh… zorgvuldig de doeken
open en dicht vouwt en eerbiedig en niet zo hop, hop en snel en we gaan door!
Ja. […] Maar het is iets plechtigs, het is ook, hij zei ook een soort toneelstuk dat
we naspelen, zeg maar. […] Eh, … maar dat hij #t met zo heel veel respect doet
en zelf dat ook beleeft. Dat… dat vind ik, dat maakt het als toeschouwer of
deelnemer ook makkelijker om daarin mee te gaan. (Bettina 25:21)
Net als Mark interpreteert Bettina de plechtige stijl van de predikant als een uitdrukking
van eerbied en respect voor wat er zich gedurende de avondmaalsrite afspeelt. Ze ziet
het als teken van zijn piëteit, leest eraan af dat hij !dat zelf ook beleeft’. Ze gebruikt
daarbij een dramaturgische metafoor: het is !een soort toneelstuk dat we naspelen’.
Zoals ze erover spreekt heeft ze in dat toneelstuk de rol van !toeschouwer’, maar wel
een toeschouwer die !mee gaat’. Het plechtige, eerbiedige handelen van de predikant is
in ieder geval van groot belang voor haar beleving. Juist deze stijl van handelen !maakt
het […] makkelijker om daarin mee te gaan’.
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Berend is de predikant die voorging tijdens de dienst waarover ik Bettina interview.
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De twee predikanten (Berend en Wijnand) benadrukken het belang van de
zorgvuldige !aandachtige’" uitvoering van de handelingen. Tijdens de interviews
vertellen zij hoe uitgebreid zij zich op de dienst voorbereiden en hoe belangrijk zij een
zorgvuldige uitvoering vinden. Haperingen in de uitvoering verbreken de concentratie
en de verbeelding die gaandeweg tot stand zouden moeten komen, volgens Wijnand:
[J]e kan het zó weer doorbreken en dan ben je weer alleen maar bij dat stomme
stukje casinobrood dat daar ligt en die zoete, zoete, zoete wijn die gekocht is bij
de Albert Heijn. Dan ben je er weer helemaal uit. Dus het is wel belangrijk dat
je de goede spiritus hebt. (Wijnand 72:62, predikant)
Ook Berend blijkt iedere avondmaalsdienst gedetailleerd voor te bereiden. Hij maakt
een vergelijking met de thuiskok die voor vrienden kookt en die !sfeer probeert te
scheppen’:
[D]an ga ik nadenken over wat voor wijn we daarbij moeten drinken. Dan ga ik
nog even misschien een beetje zilver poetsen of de kandelaars en dan ga ik
denken: de haard moet aan. […] en dan probeer ik sfeer te scheppen, als het
ware, opdat mensen zich welkom voelen en dat ze het idee hebben dat ze
hartelijk welkom zijn. (Berend 84:49, predikant)
Met andere woorden, volgens Berend is de gehele entourage belangrijk, omdat het !het
idee’ moet overbrengen dat mensen hartelijk welkom zijn. Maar hoewel hij dus veel
aandacht besteedt aan de voorbereidingen en het !sfeer scheppen’, zegt hij dat het hem
niet zozeer om de vorm zelf gaat:
Als mensen zeggen: !O, maar dan wordt het wel heel erg vorm allemaal,’ nee,
natuurlijk niet, wat maakt het uit: je kunt ook in je onderbroek Avondmaal
vieren. Maar is het belangrijk? Ja, het is onwijs belangrijk ook. (Klein lachje)
[…], want het gaat om de zorg en de aandacht die er is. Nou, als je dat ziet,
voelt, meemaakt, dan kán je ook meegaan. (Berend 84:49, predikant)
De grote aandacht voor de vorm gaat niet zozeer om de vorm op zichzelf, maar is
gericht op het doel, namelijk om deelnemers te helpen !erin mee te gaan’204.
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Dat is, opvallend genoeg, dezelfde uitdrukking die Bettina hierboven gebruikte.
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Later zegt hij dat God nauwelijks te kennen is: !Wie of wat God is’, dat weet hij !ten
diepste niet’ (Berend 84:52). Het Avondmaal moet echter wel iets overbrengen van wat
hij !heilige huiver’ noemt:
Ik moet een soort heilige huiver kunnen voelen. Niet angst, maar een soort
schroom. Dezelfde schroom die je voelt als je een kamer binnengaat waarin
iemand heel erg ziek is, op de intensive care of iemand die aan het sterven is.
Als ik daar binnenkom, dan voel je ook: !Heilige grond. Jeetje, ik moet hier…
Het komt erop aan."$Nou, zo#n soort gevoel. (Berend 84:52, predikant)
Hoewel we volgens Berend niet kunnen weten !wie of wat God ten diepste is#, hoopt
hij dat de avondmaalshandelingen doen voelen dat er een heilig gebeuren gaande is.
Hij hoopt op deelnemers een gevoel over te brengen !dat het erop aankomt’ en dat
!heilige huiver’ of !schroom’ gepast is.
Zo beschrijven de predikanten waarom zij een zorgvuldige, vloeiende uitvoering
van de avondmaalsrite zo belangrijk vinden. Beiden proberen met hun stijl van
handelen een sfeer van heiligheid op te roepen (of aan te wijzen) waar deelnemers !in’
kunnen komen en in kunnen !meegaan’.

6.1.2 Een-op-een contact tussen deler en ontvanger
Het volgende moment van de avondmaalsrite dat door een paar geïnterviewden ter
sprake wordt gebracht is wanneer de predikant of de dienende kerkenraadsleden het
brood aanreiken. Bettina vindt het prettig als ze tijdens !het broodmoment’ (zoals ze het
noemt) brood krijgt aangereikt door de predikant, omdat die van haar weet hoezeer ze
geworsteld heeft tijdens haar belijdenis-catechisatie (Bettina 25:57).
Ook Roelie begint juist over het aangereikt krijgen van brood, als ik haar vraag
welke momenten haar zijn bijgebleven:
Interviewer: Ja. Even nog terug naar de dienst van gisteren: waren daar bepaalde
momenten die je zijn bijgebleven?
Roelie: [stilte] Nou, even denken. [Lange stilte] Ik vond het heel bijzonder, dat ik
het brood uitgereikt kreeg van Geertje.205 Geertje is ook een vriendin van me:
dat vond ik wel bijzónder. Dat ze tegen me lachte en dat ik naar haar keek. …
[Stamelt even] Dat gaf mij gevoel, weet je [stilte].
205

Geertje (kerkenraadslid) was een van de vier die brood en wijn ronddeelden tijdens de dienst.
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Interviewer: Wat voor gevoel was dat?
Roelie: Ja, eh,…prettig. %k vond het… ja. [Stilte] Ja, ook een soort gevoel van
eh… Maar ja, ik vond het wel bijzonder. (Roelie 79:15)
Doorvragen waarom het moment zo bijzonder is, levert niet veel op: Roelie weet niet
zo goed hoe ze het uit moet drukken. Maar dit moment is haar bijgebleven, het is een
van de meest levendige momenten van de dienst.
Voor Janet is het aangereikt krijgen van brood eveneens veelzeggend. Tijdens het
interview spreekt ze uitgebreid over het verlangen verbindingen te leggen in de
gemeente en geeft ze aan graag met anderen iets te doen voor een betere wereld. Maar
terwijl ze doorgaans veel wil doen om verbindingen te leggen en te versterken tussen
mensen, merkt ze dat het bij het Avondmaal werkelijk !tweerichtingsverkeer’ is. Bij het
Avondmaal komt ‘het van de kant van de ander’:
Janet: Dat is denk ik iets wat ik altijd al gehad heb met het Avondmaal, dat het
iets is wat samen, samen, samen. En dat is tweerichtingsverkeer. […] bij het
Ávondmaal, daar is het van de kant van de ander die naar mij toe komt, daar,
daar …eh, … en eh, … daar ga ik graag, graag op in. (Een kort, verlegen lachje.)
Ja (stilte).
Interviewer: Dus meer iets wat je aangereikt wordt daar?
Janet: Ja…. Ja, ja…Terwijl, de preek van tevoren was natuurlijk ook wel gericht
op dat verbinden, dat… Ja. Maar dit is, ja, dit is dan tástbaar hè. En de handeling
natuurlijk ook hè, vergis je niet in de handeling. Dat vind ik heel belangrijk hoe
ze dat doen en dat het… dat het zó gebeurt.
Interviewer: De handeling van…?
Janet: Het geven van brood, het breken van het brood, want het is ook van, het
totaal van de massa een klein stukje, ook verbinden hè. Ook gemeenschap met,
met jou persoonlijk, daar zit het in…(Janet 124:27vv)
De verbinding wordt !tastbaar […] in het geven van het brood en het breken van het
brood’. In de handeling van het breken en geven voelt ze zich persoonlijk benaderd.
Verbinding vindt ze erg belangrijk en daar wil ze zich graag voor inzetten, maar in de
rite ervaart ze !tweerichtingsverkeer’: !daar is het van de kant van de ander die naar mij
toe komt’. Dat voor haar persoonlijk !van het totaal’ en !van de massa’ (dus van het
grotere geheel van het brood) een stukje wordt afgebroken en aangeboden, maakt het
voor haar een veelbetekenend gebaar. Ze ervaart het als een aanbod van verbinding en
!daar gaat ze graag op in’.
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Janet vertelt dat ze !meer dan andere keren…naar binnen getrokken’ raakte. Ze
ervaart het alsof ze iets !van waarde’ krijgt aangereikt:206
Janet: En niemand, niemand zei iets, maar… En ik vond de, de sfeer vond ik heel
erg bijzonder. Echt zo van !Je krijgt iets wat van waarde is#. Dat, dat, ja, ja. […]
Interviewer: Ja. Kun je iets meer zeggen over die waarde die je aangereikt krijgt?
Janet: Ja, dat zijn verschillende dingen. En het gemeenschappelijke van !Je krijgt
van mij eten, ik doe dat niet voor niks, ik wil met jou in contact blijven#, zal ik
maar zeggen, !Ik wil met jou samen iets, dus eten, samen iets doen#. En ik…en
niet zomaar, niet zomaar een maaltijd die je drie keer op een dag hebt of zo,
dat, maar het allerbelangrijkste !En wij houden elkaar op de weg van Jezus
Christus#. Op de, op de goeie weg, op de weg van !Dit is goed, zo moet je goed
leven en ook al kan je er dan eens vanaf vallen, ik geef je toch de kans, ik geef je
toch eten, ik geef je toch de kans om het goed te maken en het goed te doen en
het in het vervolg ook, morgen ook nog goed te doen#. Ja, dat, dat, die waarde,
ja. (Stilte) (Janet 124:15)
Terwijl de avondmaalsrite in stilte verloopt blijkt dat er volgens haar !verschillende
dingen’ in door klinken. Deze vat ze samen met opmerkelijk direct verwoorde zinnen.
Ten eerste hoort ze erin dat ze !iets van waarde’ krijgt, dat zich vervolgens nader laat
aanduiden; !het gemeenschappelijke van je krijgt van mij eten, ik doe dat niet voor
niks, ik wil met jou in contact blijven! ;#Ik wil met jou samen iets, dus eten, samen iets
doen’; !wij houden elkaar op de weg van Jezus Christus’. Janet spreekt zowel over een
!wij’ als over een !ik’, die zegt !in contact’ met haar te willen blijven en die haar !een
kans’ geeft !om het goed te doen’. Ik besluit te vragen naar die !ik’:
Interviewer: Wie is de !ik#?
Janet: Ja, dat is, dat vind ik altijd een moeilijk punt. Dat is aan de ene kant de
dominee, maar aan de andere kant hoor ik God erin. Dat, dat, ja. [….] God is
voor mij niet een apart, dat, dat, ja, dat klinkt af en toe bij die in zijn stem door
en dan is het de houding van die weer […] en op zo#n moment, ja, dat komt dan
via, via onze dominee, via Berend binnen, maar ook via de kerkenraadsleden
die de wijn gaven, vond ik het ook, ja. (Janet 124:16)
De !ik’ is in de eerste plaats de dominee of de kerkenraadsleden die haar het brood en
de wijn aanreiken, maar !aan de andere kant’ hoort ze !God erin’. Aan het eind van het
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Het citaat is langer, om te tonen hoe de ene gedachte op de ander volgt. Binnen de dataset is dit het
citaat waar beleving en duiding het minst van elkaar te onderscheiden zijn.
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interview zegt Janet dat ze de avondmaalsdienst !zo diep doortastend’"vindt, dat ze niet
graag zou willen dat het vaker wordt gevierd. Ze is !bang’ dat het dan !te gewoon’
wordt. Tegelijkertijd zegt ze dat het !misschien ook wel emotioneel te zwaar [is] om het
elke week te vieren’ (Janet 124:33).
Tijdens het interview met een van de predikanten blijkt het moment dat brood
wordt aangereikt ook voor hem belangrijk is. Als ik predikant Wijnand vraag naar zijn
beleving van de dienst, probeert hij zijn gevoel terug te halen en onder woorden te
brengen. Het is volgens hem een ‘heilig moment’. Hij beschrijft het bovendien als een
wederkerig gebeuren:
(Na een stilte, alsof hem iets te binnen schiet:) Wat voor gevoel me ook nog
meegeeft… dat je… dus zelf dat stukje brood neemt en dat je het voorzíchtig in
iemand zijn hand legt. En dat je zo’n handpalm open ziet. […] Dat moment is
ook in stilte. Dat vind ik ook mooi. Dat er dan niet ‘brood ten leven’ wordt
gezegd. Maar bij het uitdelen dat het stil is. […] Dat maakt het ook een heilig
moment… Je doet dat echt met elkaar. […] Ja, zelfs als je de dienst leidt…. het is
één op één ook een mooi heilig toneelstukje dat je opvoert. Een op een dat
iemand z’n hand opendoet en dat jij daar voorzichtig dat stukje brood inlegt.
[…] Ik doe dat echt niet zo van ‘oké!’. […] Nee en dat heb ik bij iedereen: ik zie
toch ook iedereen …207 Ze schieten door mijn hoofd. Dit is… Émily… En dit
is…. En ik denk dat er zelfs meer door je heen schiet op zo’n moment van zo’n
persoon. Dat je even weet daar zit dit leven achter. (Wijnand 72:19)
Wijnand zegt dat het aanreiken en ontvangen als ‘een heilig toneelstukje’ is. Het is een
wederkerig gebeuren: !Je doet dat echt met elkaar’. Minutieus beschrijft hij hoe de
ontvanger de hand opent en hij !voorzichtig’ het brood in de hand legt. Zijn aandacht is
op dat moment gericht op de ontvanger: !Er schiet van alles door je heen op dat
moment van zo#n persoon’.
Wanneer we de uitspraken van deelnemers vergelijken met die van predikant
Wijnand, blijkt dat het moment dat brood wordt gedeeld (en dat er een-op-een contact
is tussen deler en ontvanger) een moment van grote aandacht en concentratie is. Het is
alsof beiden elkaar op een buitengewone manier !zien’, of een verbinding ervaren van
een buitengewone, !heilige’"kwaliteit.
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Ellips. Wijnand probeert woorden te geven aan wat hij ervaart. (Een geconcentreerd, intens moment
tijdens het interview).
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6.2 Wachten, stilte en eten
6.2.1 Wachten in stilte
Terwijl het brood wordt uitgedeeld, zitten de deelnemers in stilte te wachten tot er in
gezamenlijkheid kan worden gegeten. Het stille wachten tot er in gezamenlijkheid
gegeten wordt, maakt het gebeuren extra plechtig en dat wordt door de meeste
geïnterviewden gewaardeerd:
Dat die mensen net als ik bij mijn Avondmaal met het broodje zitten wachten tot
ik het samen, saamhorigheid, opeet. Ik vind dat een mooi, plechtig gebeuren
altijd. (Ilonka 47:53)
Dat je dat met elkaar beleeft, die plechtigheid, dat even stil staan bij de dood
van Jezus. Even, dat ja, samen beleven. Omdat we daar eigenlijk in het
dagelijks… We rennen ook maar door hè, iedereen, ook al zijn ze oud. […] Ja.
Dan doe je dat samen,208 dus je (gebaart het drinken) … stíl. Dat is mooi, een
plechtig moment. Er wordt niet gelopen, niet eh… we zitten gewoon mét elkaar
(Jetske 87:19)

Ilonka en Jetske waarderen het wachten, de stilte en de plechtigheid van het gebeuren.
Het wachten en de gezamenlijke stilte en concentratie staan in contrast met het
alledaagse waarin !iedereen maar doorrent#, volgens Jetske. Ilonka zegt zich voor te
kunnen stellen dat anderen zich er ‘ongemakkelijk’ bij zouden kunnen voelen, maar
zelf waardeert ze het ‘plechtstatige, beetje ouderwetsige’:
Je kan je er ook heel ongemakkelijk bij voelen, maar ik voel me er niet
ongemakkelijk bij. Er zijn mensen bij die gaan zitten wippen op hun stoel, van
!gut, zijn ze nog niet klaar… en wat kijken ze deftig…’ Dat heb ik helemaal niet,
maar ik kijk. Dan weer eens naar het ene stel en dan weer naar het andere stel.
Omdat wij dat nu eenmaal zo doen, met z#n vieren, [ze doelt op het delen in
koppels, ISp]. Persoonlijk vind ik het heel mooi om …. dat zo weloverwogen te
doen, ook echt van Berend als laatste en dan geeft hij, maar hij krijgt het oók,
om eh de gelijkheid te benadrukken van ons állen. […] [I]k ben me er ook van
bewust dat andere mensen zo naar mij kijken… ja. (Stilte) En ik vind dat een
plechtstatige, beetje ouderwetserige dat vind ik, ja… ik vind het wel wat
hebben. Ik zou het niets vinden als dat ernstige gaat veranderen. (Ilonka 98:21)
Tijdens het delen beschrijft Ilonka hoe ze rustig afwacht tot iedereen heeft en
ondertussen kijkt naar het gebeuren. Ze kijkt toe hoe de predikant en het delende
kerkenraadslid brood uitwisselen. Het drukt volgens haar de gelijkwaardigheid uit van
208

Jetske legt hier nadrukkelijke accenten in de zin - aangegeven met cursivering.
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de predikant en de gemeenteleden.209 Ze merkt wel dat sommigen er onrustig van
worden. Maar zelf waardeert ze het !weloverwogen’ en ‘ernstige’ juist.
Met andere woorden, net als bij het afnemen van de doeken, is ook tijdens en
aan het einde van het delen formaliteit en plechtigheid een belangrijk element in de
beleving van een aantal van de deelnemers. Maar er zijn ook deelnemers voor wie de
plechtigheid waarmee het ritueel wordt uitgevoerd te ver gaat, zoals we zullen zien.

6.2.2 Het moment van het eten van het brood: ongemak
In de uitspraken van Ilonka hierboven schemert door dat niet iedereen rustig blijft onder
de trage stille plechtigheid. Er zijn meer interviews waarin ongemak ter sprake komt.
Vooral de gedachte dat een ander je zou kunnen horen of zien eten is ongemakkelijk.
Mark bijvoorbeeld waardeert het avondmaalsritueel zeer, maar merkt dat hij zichzelf
moet bedwingen om rustig de tijd te nemen bij het kauwen. Het brood eten is volgens
hem !misschien wel het meest intense moment van het Avondmaal’, omdat het kauwen
langer duurt en het dan !ook echt stil’ is. (Mark 52:19). Hij beschrijft de spanning van
dat moment:
Soms heb je van dat soort momenten dat je in één keer in alle heftigheid ervaart
wie je bent, wat je bent, waar je bent en wat je doet. Het viel me op, dan eet je
dat brood, je proeft elke hap die je neemt en dat hoor je. Ikzelf kom altijd bij het
brood in de spanning van: (lacht een beetje) op de een of andere manier voel ik
me heel ongemakkelijk om op zo#n moment het brood te eten en daar rustig de
tijd voor te nemen om te kauwen, omdat ik het gevoel heb dat iedereen al lang
klaar is en dan zit ik er nog mee en anderzijds voel ik wel zoiets van: dit is iets
speciaals, van de gemeenschap wat bij mij hoort. Hier mag je de tijd voor
nemen. Dat ervaar je in volle heftigheid op zo#n moment. (Mark 52:12/14)
Bij het kauwen merkt Mark dat hij zich !heel ongemakkelijk’ voelt. Hij neemt scherp
waar: elke hap proeft hij en hoort hij. Hij merkt dat daarbij spanning opkomt om niet
nog bezig te zijn met kauwen terwijl de rest al klaar is. Tegelijkertijd merkt hij dat hij
zich juist door de aanhoudende tijd die het kost om het brood te kauwen, bewust wordt

209

Ook Nico en Bettina reppen over dit element, waarbij predikant en een kerkenraadslid aan het einde
van de rondgang brood en later bekertjes uitwisselen (Nico 49:13, Bettina 25:39). Ook volgens hen is het
een uitdrukking van onderlinge gelijkwaardigheid. Ook het element van gelijktijdige consumptie wordt
veelvuldig genoemd als een teken van onderlinge eenheid (Ilonka 47:53, Mark 52:17, Jetske 87:12,
Froukje 94:50).
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van hoe speciaal de gelegenheid is, ‘wie… wat… waar’ hij is en hoezeer deze
gemeenschap iets is !wat bij hem hoort#.
Dat het eten in stilte en in het bijzijn van anderen ongemakkelijk is, speelt ook
bij Bettina, maar bij haar komt er nog een ongemak bij. Ze vindt het een verwarrend
moment, omdat ze niet goed weet hoe ze zich tot het brood moet verhouden, of
hoeveel plechtigheid daarbij hoort:
Ik ben altijd blij met dat hele kleine stukje brood dat niet droog is dat je dat kan
opeten. Dat vind ik ook wel een beetje verwarrend altijd. Van hoe plechtig moet
dat nou zijn? En #t, ja… Dat vind ik altijd lastig. Ja en je ogen dicht houden of
niet, zeg maar, of... En voor, voor een katholiek is het natuurlijk echt het lichaam
van Jezus en wij zijn niet katholiek dus #t is dat niet maar #t is wel iets heiligs. En
het ene jaar lukt dat beter dan dat andere jaar. (Bettina 25:48)
Net als Mark zegt Bettina iets waaruit blijkt dat het kauwen van het brood
ongemakkelijk is: ze is blij dat het ‘brood niet droog is’, zodat ze het makkelijker kan
opeten. Maar bovendien vindt ze het tijdens het eten van het brood ‘ook wel een beetje
verwarrend’. Ze weet dat het een eten is dat te maken heeft met ‘iets heiligs’, maar hoe
dat dan precies zit weet ze niet goed. Ze weet dat het ‘voor een katholiek het echte
lichaam van Jezus is’, maar voor doopsgezinden niet. ‘Hoe plechtig moet dat nou zijn’,
vraagt ze zich af. Ook weet ze niet welke lichaamshouding erbij hoort; ‘moet je
bijvoorbeeld je ogen dicht houden, of niet’.
Ze weet bovendien niet goed waarop zij zich mentaal zou moeten richten
tijdens het eten. Ze vraagt zich bijvoorbeeld af of het de bedoeling is ‘Dat je heel erg
denkt aan de bijbel of aan Jezus’ (25:49). Dat roept dan weer nieuwe vragen bij haar
op, want ook de rol die Jezus heeft in haar persoonlijk geloof is niet zo duidelijk voor
haar:
Jezus vind ik een fantastisch mooi, dat hij een enorm mooi voorbeeld heeft
gegeven. Maar ik heb ook vrienden die zeggen: !Ik geloof in Jezus#, heel
evangelical, zeg maar. Daar… kan ik niks mee. Ja, nee,… ik geloof in God, maar
in Jezus vond ik heel er… Dus om het zo mee te beleven of spelen …moet je
een soort van meegevoerd worden en dan moet je niet denken: !Oh, horen ze nu
dat ik kauw?#, bijvoorbeeld…. Dus dat is tussen de ratio en het erín zitten en
beleven en enigheid vieren. Maar het ging vanavond over oefenen, dus het was
prima om te oefenen. Dus het is goed zoals het is. (Bettina 25:50)
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Op het moment dat ze het brood eet, komen er bij Bettina allerlei vragen naar boven.
Zo vraagt ze zich af hoe het nu precies zit, met het brood tijdens het Avondmaal en wat
ze van Jezus moet denken. Die vragen leiden haar af, terwijl ze zich juist wil laten
meevoeren. Daarom zet ze liever de vragen die op het moment van eten bij haar
opkomen van zich af.
Terwijl Bettina en Mark ongemak voelen bij het kauwen en Bettina op dat
moment in verwarring raakt over welke houding ze moet aannemen, speelt er ook een
ongemak over de opstelling van de zaal tijdens het vieren. Verschillende
geïnterviewden halen de herinnering op aan die ene keer een paar jaar geleden dat een
voormalige predikant het Avondmaal in een kring had laten vieren. Voor deze
geïnterviewden was het een goede ervaring, want in een kring kun je elkaar aankijken
en de kring benadrukt de saamhorigheid. Maar het is na die ene keer niet meer
herhaald:
Lenny: We hebben ook weleens geprobeerd in een kring te staan en het
Avondmaal te delen. Dat was nog toen P. predikant was. Ik vond dat een hele
bijzondere ervaring. Omdat dat gevoel van verbondenheid voor mij duidelijker
naar voren kwam met alle andere gemeenteleden… Het is nooit meer herhaald.
Ik vraag me af waarom niet. Want nu zit je allemaal achter elkaar. Het is echt
een belachelijke opstelling. Je kijkt elkaar niet aan, je zit op een rij. Een aantal
rijen. Met de rug naar elkaar. Nou ja, het is eigenlijk een rare, een beetje
treincoupé-achtige indeling. Eigenlijk zou je … elkaar aan moeten kunnen
kijken. … Dat maakt het ook misschien dat het een hele solitaire beleving is,
voor mij, toch. Ja.
Interviewer: Dus het maakt uit hoe je zit.
Lenny: Ja. Ja. En ik denk dat die kring… misschien te dichtbij kwam voor de
gemeente. (Lenny 50:66)
Waar de viering in een kring voor Lenny goed aansloot bij het gevoel van
verbondenheid, is het niet meer herhaald. Lenny vermoedt dat het is omdat het !te
dichtbij kwam voor de gemeente’.
Ook Ilonka begint over die keer dat er in een kring werd gevierd. Zelf vond ze
het erg prettig, omdat je elkaar dan ‘in de ogen kunt kijken’ (Ilonka 98:21). Maar net als
Lenny merkte zij dat dat vieren in de kring bij sommigen weerstand opriep. Ze denkt
ook goed te begrijpen waarom en ze weet precies welke dames er moeite mee hadden.
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Ze besloot zelfs om hen ernaar te vragen:
In een kring kijk je naar iedereen, dat is kwetsbaarder. En nu [d.w.z. in de
huidige vorm, in rijen zittend, ISp] kijk je een beetje van de zijkant. […] We
hebben het er in die auto ook over gehad en die dames die vonden het helemaal
níks […] in die kring. En toen vroeg ik door (lacht zacht) toen zeg ik !maar hoe
heb je het nou gevonden, dat we zo in die kring…, hoe vónd je dat dan?! #Nou
ja dat vond ik dan wel mooi,# zei ze toen. En dat vond ik dan weer zo…
tegenstrijdig, ja. Ja dus, eigenlijk, kwam ik toen bij haar gevoel. Heel even maar.
Is een mens van in de negentig hoor, maar die is nog heel erg goed! (Wijst naar
haar hoofd). (Ilonka 98:22)
Wanneer Ilonka de dames die !‘het helemaal niks vonden’ later in de auto naar hun
beleving vraagt, krijgt ze geen duidelijk antwoord. Maar ze heeft wel begrip voor de
gêne die het vieren mogelijk oproept: !In een kring kijk je naar iedereen, dat is
kwetsbaarder’. Later zegt Ilonka dat ze geniet van de saamhorigheid bij het
Avondmaal210 maar dat het best spannend is om met elkaar een geloofsgemeenschap te
zijn:
[H]et is anders dan een tennisclub natuurlijk (lacht)… omdat het je… je moet
wat blootgeven, je krijgt ook wat van andere mensen terug […] Het is niet
makkelijk om over gevoelens te praten. En zeker als het over het geloof gaat…
dat is toch een beetje zweverig? En ja, de ene mens is hartstikke vrijzinnig en de
ander is rechtzinnig en alles wat ertussen hangt. Ja eh, ik ben een behoorlijk
vrijzinnig mens (lachje). (Ilonka 98:12)211
Hoewel het Avondmaal saamhorig is, gaat het in de kring vieren wat sommigen betreft
te ver, vermoedt Ilonka. Als het over religieuze gevoelens gaat, is een mens kwetsbaar:
!je moet wat blootgeven’.
Kortom, net als Lenny vermoedt ook Ilonka dat de mogelijkheid dat een ander je tijdens
de avondmaalsdienst te direct in het gezicht zou kunnen zien als !te dichtbij#, te
!kwetsbaar’ wordt ervaren.
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Dat die mensen net als ik bij mijn Avondmaal met het broodje zitten te wachten tot ik het samen,
saamhorigheid, opeet. Ik vind dat een mooi, plechtig gebeuren altijd (Ilonka 47:53, genoemd in par.
5.2.1).
211

Mark zegt iets soortgelijks, over hoe het Avondmaal gepaard gaat met ‘religieuze gevoelens’ en hoe
het Avondmaal daardoor een kwetsbaar gebeuren wordt: ‘Ja. Dat is met gevoelens en religieuze
gevoelens, die zijn zo vaak zo moeilijk onder woorden te brengen. Het is ook bijna iets heel intiems of
zo, wat je doet. Het is iets heel gevoeligs en kwetsbaars. (Stilte) Ja iets kwetsbaars.’ (Mark 52:13)
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6.3 De beleving van de avondmaalsrite
Er zijn ook een aantal uitspraken over hoe de avondmaalsrite in het geheel wordt
beleefd. Om te beginnen is er onder de geïnterviewden een zekere scepsis of
achterdocht ten aanzien van ‘rituelen’. Het woord !ritueel’" wordt door sommigen op
zichzelf al wat denigrerend gebruikt.212 Maar de negatieve connotatie die het woord
!ritueel’" in de interviews vaak heeft, zegt nog niet zoveel over hoe de geïnterviewden
het Avondmaal vervolgens beleven.213 In het volgende bespreek ik zowel de ervaringen
van degenen die in positieve zin over hun beleving van het Avondmaal spraken, als van
hen die moeite hebben met de manier waarop het Avondmaal wordt uitgevoerd en het
daardoor ook niet zo intensief mee kunnen beleven.
6.3.1 Positieve beleving: ‘geraakt’
Sommige geïnterviewden zijn al met al haast enthousiast over het Avondmaal. Voor
iemand als Bettina is de avondmaalsviering erg belangrijk, omdat het haar helpt zich te
laten meevoeren in een onalledaags, religieus gebeuren. Voor Bettina is het plechtige
van de avondmaalsrite belangrijk omdat het haar helpt zich over te geven aan iets waar
ze rationeel !als bèta’"erg mee worstelt:
Maar als bèta ben ik echt heel ra.., ik heb natuurkunde gestudeerd, hè, ik ben
heel rationeel ingesteld dus… op het moment dat je, … dat je dan je juist wil
overgeven - waar het eigenlijk helemaal in de preek214 over ging, zeg maar - dan
is het fijn als … je geholpen wordt door mooie melodieën of door wat er
gebeurt. Ik heb wel eens in Lourdes in die kerk gekeken en dan had je echt eh...,
jonge meisjes met schalen enzo en […] het is wel heel katholiek, wij hebben
212

Bijvoorbeeld Nico: ‘Het is een ritueel geworden. Dat ik, ja, misschien plichtmatig zou
bijwonen.’ (Nico 49:36)
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Lenny zegt dat een ritueel al snel ‘uitgehold’ raakt en ‘een formaliteit’ wordt’ (Lenny 50:76). Maar ze
vertelt vervolgens hoezeer ze zich deze keer (mede dankzij de preek) aangesproken had gevoeld bij het
avondmaalsritueel. Froukje zegt aan het begin van het interview dat ze ‘niet zoveel met het Avondmaal
heeft’ (Froukje 94:23). Gedurende het interview komt ze daar echter op terug. Al pratend ontdekt ze bij
zichzelf dat ze het ‘eigenlijk een heel mooi ritueel’ vindt (Froukje 94:24). Het samendoen van een ritueel,
of het nu Avondmaal is, of samen bijbel lezen, maakt het volgens haar ‘makkelijker […] God te voelen of
te ervaren’ (Froukje 94:33). Janet vreest (zoals besproken in par. 5.1.2) dat de avondmaalsrite aan
betekenis zou inboeten als het te vaak zou worden gehouden, maar hoewel ze deze vrees voor rituele
uitholling heeft, vertelt ze hoe intens ze het Avondmaal deze keer had beleefd (Janet 124:33).
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De preek bij dienst van april 2016 ging over de lastige kunst om jezelf over te geven en van Jezus te
ontvangen, in plaats van zelf alles in de hand te kunnen houden (naar aanleiding van de lezing van de
voetwassing, met Petrus die dat moeilijk vond).
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natuurlijk geen beelden in de kerk of zo, maar… ja, het is een theater, maar
heilig theater (met nadruk). Ja … het is ook wel weer ècht of zo, hè? Zoiets
zouden we eigenlijk ook moeten hebben. Maar ja…, ik denk dat dingen als
kleding en dat inderdaad de bekers mooi zijn gepoetst en zo. Dat, ja, dat werkt
allemaal mee. (Bettina 25:26)
Bettina spreekt over het Avondmaal als ‘theater’ en later ook als ‘soort toneel’ (Bettina
25:26). De manier waarop het ritueel wordt uitgevoerd en de uiterlijke enscenering zijn
voor haar belangrijk. Als rationeel ingestelde !bèta’ kost het haar moeite zich over te
geven aan het gebeuren, maar !dingen als kleding en dat de bekers zijn gepoetst […]
dat werkt allemaal mee’.
Zoals Bettina zijn er ook andere geïnterviewden voor wie het ritueel helpt om
zich over te geven aan de religieuze werkelijkheid die wordt opgevoerd. Sommigen
zijn !geraakt"$en wel zo, dat het voor hen is alsof ze ‘heel dicht bij Jezus’ komen:
Op de een of andere manier vind ik het ook heel bijzonder en heeft het me
regelmatig gewoon… geraakt. Dat is echt anders dan een reguliere
zondagsdienst of een andere speciale viering. Wat dat precies is weet ik niet.
Het kan zijn dat je ergens voor je gevoel heel intiem of heel precies nadoet wat
er in het evangelie staat, dat je het gevoel hebt dat je heel dicht bij Jezus komt.
(Mark 52:55)

Door de handelingen, !het heel precieze nadoen’ van !wat er in het evangelie staat’
krijg je volgens Mark het gevoel !dat je heel dicht bij Jezus komt’. Marks ervaring lijkt
op die van Lenny, die zich via de preek zo aangesproken voelde door het Avondmaal,
dat Jezus !duidelijker’ werd, minder !ver weg’ en minder !onaanraakbaar’ voor haar was
en bovendien op de ervaring van Janet, die zich door de handelingen heen
aangesproken voelde door de !Ander’, die ze !God’ noemde.
Karine#s ervaringen lijken op die van Mark en Lenny. Ze merkt dat ze door het
Avondmaal !het verhaal meer beleeft#:
De laatste jaren, komt erbij dat je dus… Ik vind de Christusfiguur altijd heel… zo
sterk. […] En dat vind ik wel met een Avondmaal vieren, nou net die dimensie,
dat stukkie… hebben. Zo van !doe dat uit mijn gedachtenis, denk nou eens even
na wat ik ….’" […] Vroeger was het zo, dat was met mekaar. Het verhaal, die
woorden, die ken je praktisch zo bijna uit je hoofd. Dat ze samen delen en zus
en zo. Maar… de laatste tijd… eh […] leef ik daar, beleef ik dat meer, laten we
het zo zeggen. Het verhaal zoals het beschreven is beleef ik gewoon meer.
(Karine 95:24)
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Terwijl Karine vertelt hoe ze het verhaal van Jezus tijdens het Avondmaal de laatste
jaren meer beleeft, praat ze snel en houdt ze haar toon luchtig. Ondertussen valt me als
interviewer op dat ze over Jezus praat als ‘de Christusfiguur’. Dat is onder
doopsgezinden geen gebruikelijke term.215 Het klinkt in mijn oren wat afstandelijk,
terwijl ze nu juist zegt dat ze het ‘de laatste jaren meer beleeft’. Dat lijkt niet helemaal
congruent met elkaar. Ik kies ik een confronterende vraag,216 om na te gaan of ze deze
aanduiding bewust gebruikt en deze inderdaad afstandelijk bedoelt. Dat leidt bij haar
tot verrassing:
Interviewer: U zegt, Christusfiguur. Dat klinkt nog wat afstandelijk. (Stilte)… Of
niet?
Karine: Oh nou, dat zal best! Ja. (Verbaasd, denkt na, proeft bij zichzelf) Nou…
afstandelijk. (proeft nog eens bij zichzelf) … eh….Ja, inderdaad afstandelijk. Ik
denk niet dat ik in die grote groep achter hem aan had gerend. Nee. Maar zo
vanuit de verte….
[…] Hé! … Ja! Zo kom je nog eens ergens achter.
Christusfiguur, ja, inderdaad. Even een stapje terug, zo van eh, zo ver ben ik nog
niet. Op een afstandje.
Interviewer: En toch zegt u van !doe dit tot mijn nagedachtenis’"[…]
Karine: Ja. Omdat ik het de moeite waard vind om te weten hoe dat allemaal…
en hoe hij er over zou denken, enzovoort, enzovoort. En dat ik het zo#n sterke
figuur…, hoe heb je de kracht, hoe heb je de mentaliteit bij mekaar, om daar
doorheen te komen. Dat, dat is …. eh wat ik denk, poeh!"(Stilte)
Interviewer: Dan komt er iets binnen bij u?
Karine: Ja! (Stilte) Ja, zo…zo, ja, zo intens, zeg maar. Dan is hij, dan zou je
zeggen, dan is hij wel heel dichtbij, … nou ja, dus daartussenin hangt het. Ja.
(Karine 95:37)

De ‘die Christusfiguur’ is een opvallende uitdrukking. Bij doorvragen blijkt inderdaad
dat Karine tijdens het Avondmaal een nabijheid van Jezus ervaart, maar dat ze door te
spreken over ‘die Christusfiguur’ inderdaad afstand bewaart. Toch is Jezus naar haar
beleving ‘wel heel dichtbij’ als ze tijdens het Avondmaal stil staat bij zijn kracht. Ze
probeert voor te stellen hoe hij over bepaalde dingen zou denken. Het avondmaals-
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Doopsgezinden spreken meestal van ‘Jezus’. De naam ‘Christus’ wordt minder vaak gebruikt. Roelie
is de enige in de dataset die spreekt van ‘Christusfiguur’.
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De door mij gestelde vraag houdt eigenlijk het midden tussen een checkvraag en een confronterende
vraag. De checkvraag is om de indruk die bij de interviewer is gewekt te checken bij de geïnterviewde.
De confronterende vraag is geschikt om mogelijke incongruenties in het spreken of de toon van de
geïnterviewde te benoemen en om de geïnterviewde de gelegenheid te geven tot een nadere toelichting
of duidelijke stellingname. Jeanine Evers, Kwalitatief interviewen: kunst en kunde (Amsterdam: Boom
2015), 88.
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ritueel is daardoor niet meer een (routineus) aanhoren van het verhaal en van de
instellingswoorden, maar een gebeuren dat ze erg intens beleeft en waarin ‘hij heel
dichtbij’ is.

6.3.2 Moeite met het Avondmaal
Terwijl een aantal geïnterviewden spreken over de rite als iets dat hen zeer raakt en
aanspreekt, zijn er ook twee geïnterviewden die aanzienlijk kritischer over de
avondmaalsrite spreken. Nico heeft moeite met het Avondmaal. Traditionele geloofsvoorstellingen die hij meekreeg tijdens zijn jeugd, zestig jaar geleden, hebben voor
hem aan geloofwaardigheid ingeboet. Het traditionele spreken over God zegt hem
weinig meer.217 Ook met het Avondmaal heeft hij moeite. De manier waarop het
Avondmaal wordt gevierd staat volgens hem sterk in contrast met het verhaal uit de
bijbel. In vergelijking met het verhaal over de laatste maaltijd die Jezus met zijn
leerlingen hield, is het Avondmaal volgens hem !verheiligd’. Hij zegt:
Het kan natuurlijk nooit een goed Avondmaal geweest zijn, zoals wij het
vertellen dat je voor de laatste keer met de twaalf apostelen aan een tafel zit en
er zit een verrader onder. Moet je je dat eens voorstellen dat je dat op de
televisie ziet, Het Diner (lacht besmuikt). Nou, voordat je die mensen om de
tafel krijgt is al een… Maar dan loopt er iemand boos weg omdat het een
verrader is. Nou, dat kan toch nooit een geweldige maaltijd zijn geweest. Nou,
kortom, dat zijn voor mij dingen, !Kom, jongens. Hebben we er iets niet te, ja, te
fijn van gemaakt?’"Dat is niet het juiste woord, !fijn#. Verheiligd zou ik het haast
willen noemen. (Nico, 49:35)
Nico heeft bezwaar tegen de !te fijne#" en te !verheiligde’" vorm van het avondmaalsritueel. Later zegt hij dat het Avondmaal voor hem nog waarde had, toen het de
gewoonte was onenigheden die in de gemeente leefden bij te leggen voordat je aan het
Avondmaal ging, maar !dat is totaal vervlakt’ volgens hem. Het is daarom nu een
!ritueel geworden’, zegt hij, dat hij !plichtmatig’ bijwoont (Nico 49:36). Toch doet hij
eraan mee.
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In de interviews zegt Nico dat hij ‘geworsteld’ (Nico 49:27) heeft met de beelden van God uit zijn
jeugd. ‘God als zodanig […] ik heb iets meer met Jezus, ja, waar hij voor stond daar kan ik mee leven.’
Nico’s spreken over God is ambivalent. Hij vertelt van een ervaring dat hij ‘een engeltje hoorde’ die hem
kracht gaf toen hij een ‘heel naar bericht’ had gekregen: ‘God is voor mij een beetje weg, snap je? Maar
dan… lijkt het wel alsof hij er soms is.’ (Nico 49:69).
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Hij zegt:
Het is een beetje ambivalent…Ik heb niet zo meteen alles doorgeknipt […] Ik
doe het ook vaak van, het met elkaar zijn. Dat, ja, ja dat vind ik toch ook wel
goed. Dat je er bent en dat je…, ja. We zijn al zo klein. En met elkaar. Ja, dat
heb ik er wel voor over. (Nico 49:67)
Nico blijft toch naar de avondmaalsdienst gaan, vanuit een loyaliteit met de anderen,
de gemeente is immers al zo klein.
Nico is niet de enige die bezwaar maakt tegen de sfeer en de stijl waarop het
Avondmaal wordt gevierd. Ook Hendrik heeft moeite met de stijl van uitvoering. Waar
anderen het plechtige zeggen te waarderen, is het Avondmaal naar Hendriks beleving
te plechtig, sober en somber:
Hendrik: ik had gehoopt op een vrolijk makende dienst ook wel weer, wat wij
ook wel in ons hebben als doopsgezinden, maar dat was het niet. Het was erg
plechtig, sober, somber […] maar goed, zo een avondmaalsdienst is ook niet
heel erg voor de hand liggend om daar dan een aspect van het vrolijke geloof
aan te kunnen verbinden. […] Hoewel je een gemeenschappelijk maal wel kan
verbinden met het vieren van het leven, dus. […]
Interviewer: Wat maakt het vooral plechtig?
Hendrik: Het is woord en gebaren. De toon waarop gesproken wordt, de manier
waarop de tekst wordt uitgesproken. De manier waarop de ouderlingen staan en
lopen ook. […] Er zat in de gebaren een strakheid waarvan ik denk […] Maar
goed, iedereen doet dat naar beste kunnen en naar beste willen, dat zie ik ook
wel weer. Maar ik denk: jongens kom, we moeten met zijn allen actief en passief
toch ietsje losser kunnen doen, waardoor het dichter komt bij het hier en nu.
(Hendrik 107:23)

Hendrik heeft begrip voor !de ouderlingen’, die het !naar beste kunnen’ doen. Hij
erkent dat het !niet heel voor de hand liggend’ is om !het aspect van het vrolijke geloof’
tijdens de avondmaalsdienst te benadrukken. Maar toch staat deze manier van
Avondmaal vieren hem tegen. Het is hem te !plechtig, sober en somber’. Door de
woorden, de toon en de !strakheid’ in de gebaren staat het gebeuren volgens hem te ver
af van !het hier en nu’. Hij uit niet alleen kritiek op de stijl en vorm van uitvoeren, maar
maakt ook principiële bezwaren, zo blijkt later in het interview. Het mag wat hem
betreft !wel ietsje materiëler’.
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Hij zegt:
Hendrik: Het begint met die slok. Het is wel heel karig. Nu wordt het puur
symbolisch. Van mij mag het wel ietsje materiëler zijn en misschien ook wel
ietsje losser gedeeld worden, alsof je het niet mag proeven hè. Het wordt
uitgedeeld. Je moet ernaar kijken, je mag er niks mee doen. Dan wacht je op het
commando. Dan drink je het zo naar binnen, ad fundum, want je kunt het niet
proeven, want het is te weinig.
Interviewer: Dus dat is het minste. Je wilt het op zijn minst kunnen proeven dat
je wijn drinkt.
Hendrik: Ja, dat is wel het minste ja, omdat daar de verbinding tussen geest en
lichaam in zit. Toch? […] Ik zou het wel eens willen meemaken. Een
avondmaalsviering gewoon aan een tafel waarin gewoon brood en wijn gedeeld
wordt en ook iets fatsoenlijks op dat brood komt en je dan toch een paar
momenten hebt waarbij je stilstaat bij wat eraan vooraf is gegaan. Ze hebben dat
nu heel erg gereduceerd. (Hendrik 107:39)
Het Avondmaal is volgens Hendrik te zeer !gereduceerd’. Hij beschrijft het als een
streng gebeuren: !Je moet ernaar kijken, je mag er niks mee doen. Dan wacht je op het
commando’. Het roept bij hem de wens op om eens een Avondmaal mee te maken
waar het meer als een gewone maaltijd zou gaan: !gewoon aan tafel’, waarbij niet
alleen brood en wijn wordt gedeeld, maar waarbij er !ook iets fatsoenlijks op dat brood
komt’.218 Hij heeft daar ook een principieel argument bij: lichaam en geest zijn
verbonden. Maar in de huidige vorm komt het lichaam tijdens het ritueel nauwelijks
aan bod.
Opvallend is dat Hendrik ondanks zijn kritiek en bezwaren toch deelneemt en
ook hecht aan zijn deelname. Hij vindt het een !bijzondere dienst’, een !moment van
reflectie’ waar hij ieder jaar naar toe gaat en !naar toe leeft’ (Hendrik 107:31).
Kortom, we hebben bij de bespreking van de avondmaalsrite gezien dat geïnterviewden
betrokken deelnemen. Onder degenen die de rite positief beleven zijn er verschillende
momenten en aspecten die in herinnering blijven. Voor de een is het meest intense
moment gelegen in het aangereikt krijgen van het brood (Roelie, Bettina en Janet), voor
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De uitspraken van Hendrik zijn vergelijkbaar met die van van Roelie, die zegt dat ze ‘het liefste […]
met elkaar [zou] gaan eten’ (Roelie 79:1). Anderzijds zegt ze dat ‘er nu eenmaal een kant aan zit […] iets
plechtigs… het gaat ook om de gedachtenis natuurlijk’. Dat plechtige aspect moet volgens haar wel
behouden blijven: ‘Als je natuurlijk allemaal aan tafel gaat zitten en lekker gaat zitten eten, dan valt dat
misschien weg. Dan zou je dat heel erg moeten redigeren, ja.’ (Roelie 79:13). Met andere woorden,
Roelie heeft eenzelfde verlangen als Hendrik dat het Avondmaal meer zou aansluiten bij een alledaagse
vorm van samen eten, maar vindt tegelijkertijd dat een mate van plechtigheid en rituele regievoering
functioneel is.
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de ander in het gezamenlijke wachten vlak voor het eten (Ilonka en Jetske), voor weer
een ander in het moment dat hij het brood eet (of letterlijk erop kauwt) (Mark).
Het plechtige handelen wordt getypeerd als een !nadoen’" (Mark), of een
gezamenlijk !naspelen van een soort toneelstuk’"(Bettina), maar dat naspelen maakt de
beleving intens en het gebeuren betekenisvol en zelfs !heilig#. Het ronddelen, wachten
tot iedereen heeft en het kauwen kost tijd. De sfeer is stil en plechtig. Dit roept bij
sommigen ongemak op. Maar tegelijkertijd is het plechtige en vertragende volgens
geïnterviewden als Mark, Bettina, Karine, Jetske en Ilonka gepast en helpend om
gezamenlijk !stil te staan bij de dood van Jezus’. Enkelen raken via het rituele gebeuren
dermate betrokken bij de nagedachtenis, dat het is alsof door het !naspelen’" van alle
handelingen heen Jezus !heel dichtbij’ komt (Karine, Mark).
Voor anderen schiet de uitvoering echter door in een plechtstatigheid die juist
belemmert om er betrokken in mee te kunnen gaan. Voor de één is de uitvoering van de
rite zodanig !verheiligd’" dat het geen ruimte meer heeft voor het menselijke, voor de
verdeeldheid, het verraad en de afschuw waarvan het verhaal van het laatste
Avondmaal van Jezus en zijn leerlingen vertelt (Nico). Voor de ander is de uitvoering te
!strak#, waardoor het juist te weinig ruimte vrijlaat voor de lichte kanten van het leven,
het lichamelijke en de dankbaarheid om de overvloedigheid van het leven (Hendrik).
Maar zowel geïnterviewden die de rite positief en betrokken meebeleven als degenen
onder hen die er kritischer tegenover staan hechten voldoende aan deelname, om toch
te gaan en eraan mee te doen.

7 Na afloop van de dienst
7.1 Sfeer na de dienst
Na de avondmaalsrite neemt de spanningsboog van de liturgie af. De liturgische
momenten die nog volgen, worden door geïnterviewden niet ter sprake gebracht. De
ervaringen van het gebeuren na afloop lopen uiteen. Een aantal geïnterviewden merken
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dat er na afloop een andere sfeer hangt. Zo merkt Lenny dat !ook de anderen wel stil
waren. Niet vaak het gezellige kletsen van de zondagmorgen bij de koffie bijvoorbeeld.
En het was eh... heel voldaan ook, moe, voldaan, vredig ook.’ (Lenny 50:79). Bettina
merkt na afloop van de dienst een !gevoel van enigheid en erbij horen en rust’ in
zichzelf (Bettina 25:54). Ze meent dat het ook in de gemeente doorwerkt:
Ja dat merk je, ja… nou echt wel een paar maanden heb ik het idee. Dat het een
paar maanden doorwerkt of zo… dat gevoel van enigheid en daarbij horen
vanzelfsprekend of zo. Ja. (Bettina 25:55)
Mark echter merkt dat de overgang van de dienst naar de koffie achteraf bij hem als een
groot contrast binnenkomt. Hij merkt dat hij als jongste deelnemer geen aansluiting
vindt bij de anderen die na afloop in de hal staan te praten:
Dan merk je wel: dat is een groot contrast. […] Dan sta je alleen maar [dat]
voelt het ook bijna een beetje als eenzaam. Ik ben daar zelf ook gewoon
gevoelig voor, dat weet ik van mezelf. Dat is niet dramatisch en daar moet ik ook
niet al te zwaar aan tillen, maar het viel me nu wel op, dat dat dan wel een
groot contrast is misschien. En misschien geeft dat juist ook wel aan dat het toch
bijzonderder is, het Avondmaal en de gemeenschapsviering, dat het groter is dan
dat je door hebt… als je daarna terugkomt in de realiteit, om het maar zo te
zeggen. Dat je dat als een groot contrast ervaart. (Mark 52:64)
Mark merkt een !groot contrast’"tussen tijdens en na afloop van de dienst. De gevoelens
van gemeenschap tijdens de dienst staan in ‘groot contrast’ met zijn gevoel van
eenzaamheid na afloop, als hij tijdens het koffiedrinken alleen staat. Hij verklaart dat
voor een deel vanuit zijn persoonlijke gevoeligheid, maar daarna vooral vanuit de
kwaliteit van de gemeenschapszin tijdens de viering: die is ‘bijzonder’ en ‘groter dan je
door hebt’.219

7.2 Nawerking
Verschillende geïnterviewden zeggen dat de deelname aan de dienst hun goed heeft
gedaan. Ilonka bijvoorbeeld zegt te merken dat ze met het ouder worden onzekerder

219

Vergelijk Froukje, voor wie de koffie eveneens een wat al te abrupte markering is voor de terugkeer
naar de alledaagse realiteit: ‘Jezus sterft en wij kunnen daar eigenlijk helemaal niks aan doen, behalve
hier herdenken. Ja. […] [H]et is echt een inkeer-dienst. Ik had eigenlijk ook verwacht dat we na de dienst
weg zouden gaan in stilte en toen rook ik koffie. […] Dus dat vond ik wel een beetje gek. […] Ik vond
het niet passen, eigenlijk, koffie na de dienst, ja, wel grappig, ja.’ (Froukje 94: 41)
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en emotioneler wordt en dat het soms !moeilijk is om te geloven’ […] dat God er is, er
überhaupt ís’ (Ilonka 47:59). Maar na de avondmaalsdiensten waarover ik haar
interview zegt ze zich !opgeladen’ (47:60), ‘stralend en sterk’ (98:8) en zelfs
‘bevrijd’ (100:3) te voelen door de avondmaalsdienst.
Froukje voelt zich na de dienst !gerustgesteld’ (Froukje 94:9). Dat is belangrijk
voor haar, want ze bevindt zich midden in een stressvolle periode. Ze heeft net een
nieuwe baan, maar is onzeker of ze wel zal kunnen voldoen aan de eisen en
verwachtingen die daarbij aan haar gesteld zullen worden. Maar de avondmaalsdienst
heeft haar !gevoed’ zegt ze, !terwijl het eigenlijk een heel verdrietig verhaal is. Maar je
deelt het wel met zijn allen, met mensen waar je blij van wordt en die jou
kennen’ (Froukje 94:62). Na haar deelname aan de dienst merkt ze dat ze zich
!gerustgesteld’ voelt. Ze realiseert zich dat ze niet alles hoeft te weten en niet alles hoeft
te kunnen, als ze begint aan haar nieuwe baan:
Froukje: Ik was een beetje in paniek… en nu […] besefte ik ineens gisteren van
[…] !ik hoef het allemaal niet te weten […]#, weet je wel. Het is wel een deel
van mij dat dat wel vindt. Dat ik alles moet weten en alles kunnen, dus dat botst
en dan moet ik af en toe even naar de kerk en dan horen dat het niet hoeft en
[zodat ik] dan een beetje vertrouwen krijg. […] Ja, dus daarom is de kerk wel
heel fijn, dat ik gewoon af en toe hoor waar het ook alweer om ging. Het gaat
erom… dat je er alleen maar hoeft te zijn, eigenlijk. […] [M]aar dat is een beetje
lastig in onze maatschappij, want het is zo snel, veel en veeleisend en
buitenkant. […] [D]aarom vind ik de veertigdagentijd ook mooi weet je.
Gewoon even stil staan bij: hoe is het met mij en wat ben ik nu eigenlijk aan het
doen? (Froukje 94:14)
Door tijdens de dienst stil te staan bij hoe het met haar gaat en waar ze mee bezig is
krijgt Froukje !een beetje vertrouwen’ dat ze niet alles hoeft te kunnen en niet alles
hoeft te weten en beseft ze dat ze !er alleen maar hoeft te zijn’.
Kortom, geïnterviewden brengen soms de sfeer na de dienst ter sprake. Ze beleven dit
uiteenlopend. Sommigen ervaren een sfeer van voldoening, rust en saamhorigheid
(!enigheid#), terwijl er voor anderen een groot contrast is met de bijzonder sterke
gemeenschapszin tijdens de dienst. Geïnterviewden die spreken over de nawerking van
de dienst ervaren vooral positieve effecten. Ze voelen zich sterker verbonden met de
gemeente, voelen zich rustiger of opgeladen.
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8 Betekenissen
Terwijl geïnterviewden vertellen hoe ze de avondmaalsrite beleven, geven ze als
vanzelf ook duiding aan hun beleving. Sommige uitspraken over hun beleving van het
Avondmaal komen meer voort vanuit de ervaring van de specifieke dienst waarover zij
werden geïnterviewd, op andere momenten in het interview nemen zij meer afstand
van deze meer concrete ervaring en reflecteren op de vraag welke betekenis het
Avondmaal voor hen of voor !de gemeente’" heeft. In deze paragraaf beschrijf ik de
betekenissen (de thema#s) die daarbij oplichten.

8.1 Avondmaal als stilstaan bij de laatste dagen van Jezus’ leven (gedachtenismaal)
De avondmaalsdienst en de avondmaalsrite staan in het teken van de nagedachtenis
aan Jezus. De sfeer in de dienst is volgens geïnterviewden !ingetogen’ (Froukje 94:41),
of een beetje zoals !op 4 mei… een soort plechtig verwachten dat je met elkaar iets
deelt’ (Bettina 25:3). We zagen eerder in het hoofdstuk bovendien dat voor sommigen
deze gedachtenis via de preek en de handelingen van de rite zo tot de verbeelding
spreekt dat het is alsof Jezus op een levendige manier !dichtbij’"komt.
De vraag hoe God of hoe Jezus nu precies betrokken zijn bij het gebeuren komt
bij enkele geïnterviewden op. We zagen dit in het interview met Bettina, die tijdens het
ritueel in verwarring raakt over de vraag hoe plechtig het rond het eten van het brood
moet zijn, in een doopsgezinde setting (par. 5.2.2). Maar ook bij Lenny komt de vraag
op. De predikant had aan het begin tijdens zijn inleidende woorden op de dienst het
woord ‘transsubstantiatie’ gebruikt. Tamelijk terloops had hij gezegd dat !brood en
beker om het katholiek te zeggen transsubstantiëren’.220 Als ik Lenny aan het eind van
het interview vraag of ze nog iets wil toevoegen, blijkt dat de term transsubstantiatie
haar bezighoudt.

220

Letterlijk citaat, vanuit de audio-opname van de dienst die gehouden werd op 24 maart 2016.
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Ze zegt:
Wat me ook altijd door mijn hoofd speelt, dat is die oude, katholieke opvatting
van die transsubstantiatie. Dat kan ik niet loslaten. Als ik een stukje brood begin
te kauwen dan… Ik zou het niet willen. Ik kan er ook niet in geloven. Maar het
zit er altijd wel bij, als wij het… op onze manier doen. En, ik kan… En bij ons is
het een symbóól… Maar goed, die gedachte aan dat je nog iets anders kan
ervaren, dat er nog iets anders… Dat laat me ook zelden los. Dus het zit me een
beetje in de weg ook. (Lenny 50:49)
Of Lenny het woord nu bewust of onbewust heeft opgepikt tijdens de dienst is niet
duidelijk, maar de ‘oude katholieke opvatting van die transsubstantiatie’ laat haar
‘zelden los’. Lenny mijmert hardop en vraagt zich vervolgens af of ze een ‘lichte vorm
van teleurstelling’ voelt. Ik vraag door, wat ze bedoelt:
Interviewer: Teleurstelling? Hoe bedoel je?
Lenny: Dat het alleen maar een stukje brood is en alleen maar een slokje wijn.
(Stilte, begint vervolgens even te lachen, verbaasd) Ik kom er nu op! Geen idee!
Ik heb het nooit kunnen bevatten. Maar goed, veel mysteries zijn er om niet te
kunnen bevatten. Misschien is het wel teleurstelling! […] Nu. Nu uitsprekend. Ja.
Ach, weet je, misschien hoop ik toch altijd nog op een wonder…
Interviewer: Welk wonder hoop je op?
Lenny: Om helemaal vervuld te raken van…, van God. Of helemaal te ervaren,
dat hij er is. En dat wij daar deel aan hebben. Misschien is dat het.
Interviewer: Ja. Maar ‘vervuld’, dus helemaal in jou te komen, zeg maar?
Lenny: Of ik in hem of haar of het… Of in ieder geval… Zo stel ik me voor dat
Jezus geweest is. Helemaal vervuld van God. (Lenny 50:50)
Doorpratend vraagt Lenny zich af of ze misschien ‘teleurgesteld’ is, dat het Avondmaal
op de doopsgezinde manier (‘onze manier’) alleen ‘een symbool’ is. Dat betekent
volgens haar dat het brood en de wijn ‘alleen maar een stukje brood en alleen maar
een slokje wijn’ zijn. Die ‘oude katholieke opvatting van die transsubstantiatie’ staat
voor haar daarentegen gelijk aan de mogelijkheid van ‘een wonder’, namelijk dat het
via eten en drinken bij het Avondmaal mogelijk zou zijn ‘helemaal vervuld te worden
van God… Of om helemaal te ervaren dat hij er is en dat wij daar deel aan hebben’.
Dat is naar eigen zeggen wel iets waarop zij hoopt.
Terwijl ze erover mijmert zegt ze dat ‘veel mysteries […] niet te bevatten’ zijn.
Later zegt ze bovendien dat het belangrijk is dat soort gedachten weer los te laten en
dat het belangrijk is niet te veel na te denken, omdat het de beleving ervan in de weg
staat: ‘dat belemmert om open te staan’ (Lenny 50:57). Dit is vergelijkbaar met Froukje,
die net als Bettina en Lenny worstelt met de vraag naar een bijzondere aanwezigheid
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van God. Ze gaat ervan uit dat God !er is, daarbij is’, maar hoe dat dan kan en of God
meer aanwezig is dan anders, dat weet ze niet. Ook Froukje concludeert dan !ik hoef
dat niet te weten natuurlijk’ (Froukje 94:26).
Kortom, het avondmaalsritueel is een nagedachtenismaaltijd in een sfeer van
plechtigheid en saamhorigheid. De gezamenlijke beleving van het verhaal van de
laatste dagen van Jezus wordt voor sommigen wel zo levendig dat het is alsof Jezus
tijdens het ritueel !dichtbij’"is. Bij een enkeling roept de dienst vragen op over hoe God
of hoe Jezus betrokken is bij het brood dat ter nagedachtenis wordt gegeten. De vraag
naar de aanwezigheid of betrokkenheid van God of Jezus boeit wel, maar wordt
vervolgens terzijde geschoven. Voor een goede beleving van het Avondmaal is het
belangrijk deze vragen los te laten, omdat het erom gaat niet te denken maar ervoor
!open te staan#.

8.2 Avondmaal als Enigheid (gemeenschapsmaaltijd)
Dat het gemeenschappelijke een belangrijk aspect van de avondmaalsbeleving is, werd
in de loop van dit hoofdstuk al duidelijk, bijvoorbeeld bij Willeke, die zei dat de
gemeenschapszin voor haar het belangrijkste is bij het Avondmaal (zie par. 3), of bij
Mark, die zich tijdens het kauwen van het brood des te meer realiseerde dat !de
gemeenschap iets is wat bij hem hoort’" (par. 5.2.2). Wanneer geïnterviewden
uitgebreider reflecteren op de betekenis die het Avondmaal voor hen heeft, is het aspect
van de gemeenschap het eerste dat bij hen boven komt. Meedoen met het Avondmaal
staat voor hen gelijk aan !erbij horen#, bij de gemeenschap horen. Gevraagd naar wat
voor haar het belangrijkste van het Avondmaal is, zegt Ilonka bijvoorbeeld: !het samen
zijn, de enigheid. […] Dat vind ik belangrijk voor mezelf, omdat ik er graag bij wil
horen, bij deze groep, bij deze gemeente, bij dit geloof.’ (Ilonka 47:53). Avondmaal is
!echt Enigheid vieren!’ (Bettina: 25:41).
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Het woord !Enigheid’" komt in veel interviews terug. Het lijkt verschillende
betekenisnuances te hebben. Bettina gebruikt het woord het meest. Het betekent
volgens haar !dat niet één hoger, maar dat je echt met zijn allen bent’ (Bettina 25:39).
Volgens Roelie betekent het !dat je bij elkaar hoort’ (Roelie 79:0). Voor Froukje betekent
het !samenheid’ (Froukje 94:24) en voor Nico betekent het !dat je vrede hebt met
elkaar’ (Nico 92:52). Het heeft dus connotaties van gelijkwaardigheid, verbondenheid
en met elkaar verzoend zijn. ‘Enigheid’" impliceert in het spreken van geïnterviewden
echter niet zozeer een gedeelde visie of het hebben van dezelfde geloofsopvattingen.
Het gaat er meer om !dat je met elkaar over iets van hetzelfde aan het denken
bent’ (Gerard en Anneke 78:3), dan om over iets hetzelfde te denken. Roelie zegt dat
het gaat om !een soort basisgevoel dat je bij elkaar hoort’. Ze zegt:
Kijk, hoe iedereen gelooft, ja, dat mag iedereen voor zichzelf weten en… Voor
mij is het dus een kracht. Maar ik bedoel… En dat voel je dan, dat voel ik in de
gemeente. Ik bedoel, ook al zijn we het niet met elkaar eens, dat je toch een
soort basisgevoel hebt van dat je bij elkaar hoort en in nood ook elkaar altijd
zult helpen. […] Ik bedoel, je hebt weleens mensen die je tegenstaan. Maar
goed, ik heb altijd nog in mijn achterhoofd: dit zijn mijn zusters en mijn
broeders en ja, nou ja, weet je, als ze hulp vragen zou ik het wel direct doen.
En ik denk dat dat heel erg te maken heeft toch met dat gevoel van enigheid, dat
ik bij de gemeente hoor en dat dat […] bij die kracht hoort. En dat ik dat moet
onderhouden ook. (Roelie 79:19)
Geloven is voor Roelie ‘een kracht’ die ze ‘in de gemeente’ voelt. Dat de anderen
mogelijk anders geloven of er andere opvattingen op na houden, doet daar volgens
haar niet aan af. Het gaat volgens haar om ‘een soort basisgevoel […] dat je bij elkaar
hoort’. Het heeft voor haar ethische consequenties, namelijk !dat je in nood ook elkaar
zult helpen’. Bovendien wekt die ervaring of het gevoel van ‘een kracht’ een
verplichting; ze vindt dat ze dat !gevoel van enigheid […] moet onderhouden ook’.
Bij Roelie gaat het spreken over geloof in ‘een kracht’ en de gemeenschapszin (‘dat
gevoel van enigheid’) dus onlosmakelijk samen. Dat basisgevoel dat je bij elkaar hoort,
hoort volgens haar bij !die kracht#, waarin zij gelooft.221
221

De ‘kracht’ waarover Roelie spreekt betrekt ze later in het interview op het woord God, al wil ze over
God niet te veel zeggen: ‘nou ja, net wat ik zei, God is voor mij een kracht die ik ervaar en ja verder gaat
het voor mij niet zo erg. (Vervolgt met besliste toon:) Dat is ook wel genoeg hoor, voor mij. […] Dat is
iets wat ik niet begrijp. Maar dat het mij bezighoudt, já. En ik houd er ook rekening mee, ja, dat ik een
beetje fatsoenlijk door het leven probeer te gaan’. (Roelie, 79:19).

175

Ook andere geïnterviewden zeggen dat de geloofservaring onlosmakelijk verbonden is
met de beleving van gemeenschap in de gemeente:
Ik vind wel dat je [tijdens het Avondmaal, ISp] heel erg het gevoel hebt dat je bij
elkaar hoort, dat je iets deelt […] en dat is wel, ja een soort driehoeksverhouding
(Gerard en Anneke 78: 2)

God is voor mij niet een apart …, dat, dat, ja, dat klinkt af en toe bij die in zijn
stem door en dan is het de houding van die weer en dan zegt die iets waarvan ik
denk, ja, .… (Janet 124:34)
Als die gemeenschap [er] niet is, zou ik ook niet die individuele ervaring [...]
niet zo kunnen beleven, [en] als ik die individuele ervaring niet had gehad, zou
ik niet zo intens die gemeenschap beleven. (Mark 52:63)
Gemeenschapsbeleving en geloofsbeleving horen volgens geïnterviewden bij elkaar,
zelfs zozeer dat het één voorwaarde is voor het ander. God lijkt vooral via de
verbondenheid met andere mensen te worden ervaren. Bij Janet is het zelfs zo dat God
!niet apart’ is, maar doorklinkt via mensen, in hun stem en in wat ze zeggen222.
Kortom, al denken geïnterviewden dat er wat geloofsovertuiging betreft verschillen zijn
tussen deelnemers, ze vinden het belangrijk dat het Avondmaal een gemeenschappelijk
gebeuren is. De gemeenschapservaring wordt als voorwaarde gezien voor de
geloofservaring. Het spreken over de avondmaalsgemeenschap is bovendien ethisch
gekleurd: meedoen aan het Avondmaal veronderstelt dat je te midden van verschillen
verdraagzaam naar elkaar bent en !in nood’"elkaar zult helpen.

8.3 Avondmaal als bezinningsmoment, refreshment, biecht en ijkpunt
Het Avondmaal is voor geïnterviewden een moment van bezinning. Ze spreken over het
Avondmaal als een markeringspunt in de tijd dat tot reflectie aanzet. Hendrik
bijvoorbeeld beschrijft het Avondmaal van de Witte Donderdag als een bezinningsmoment vlak voor Pasen, !als een jaar dat weer voorbij is gegaan’ (Hendrik 107:1),

222 Vergelijkbaar

met Lenny, die zegt dat ze ‘de verbinding’ die ze ervaart met het heilige […] hier […] in
de verbondenheid met de gemeente… gewoon met mensen moet doen.’ (Lenny 50:67)
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Ilonka beschouwt het als de vaste momenten die ze ‘nodig’ vindt ‘twee keer per jaar
[…] om elkaar weer in de ogen te kunnen kijken’ (Ilonka 98:20). Voor Willeke is het
Avondmaal ‘breken en delen. Kijken of je bepaalde stappen wel of niet kunt zetten, hè,
in je mening over iets, … vluchtelingen, noem maar op’ (Willeke 92:2).
Volgens Froukje is het Avondmaal een ‘ijkpunt’ en een ‘wake-up call’, om na te
denken over wat het sterven en opstaan van Jezus in het dagelijks leven betekent:
Froukje: Dat zei de predikant gisteren ook in een gebed volgens mij, van dat
!wij… Uw naam noemen…’ of zo. Toen dacht ik ja, dan is dit wel een heel
duidelijk ijkpunt waarin dat toch wel heel duidelijk wordt…
Interviewer: Een ijkpunt voor … ?
Froukje: Christenen. […] voor wat het eigenlijk betekent om in die kerk te zitten,
om christen te zijn. Wat doen we hier nu eigenlijk? Een soort wake-up call van
‘oh jee, we zitten hier nu met zijn allen en Jezus sterft en staat weer op en wat
betekent dat in het dagelijks leven?’ ‘Waarom ben je hier?’ (Froukje 94:59)
Het element van herbezinning en reflectie voert eveneens de boventoon bij Gerard en
Anneke. Gerard spreekt over de avondmaalsdienst als een ‘jaarlijkse223 resfreshment’ en
als een ‘mooi moment om al je mooie voornemens… om samen op deze wereld er iets
van te maken’ (Gerard en Anneke 78:3) nog eens te overwegen. Dat is nuttig, want in
het dagelijks leven gaat het wel eens mis in de omgang met anderen. Het Avondmaal is
een moment om ‘even na te denken’:
Gerard: Eventjes rusten, even nadenken. Zit ik nog wel goed of heb ik me ergens
van de week veel te druk om gemaakt? Of heb ik iemand een loer willen
draaien? Dat heb ik natuurlijk ook: we zijn mensen.
Anneke: Nou, dat kan ik me bij jou nou niet zo goed voorstellen.
Gerard: Ja, maar soms heb ik weleens van die …
Anneke: Maar je wilt weleens vliegen afvangen, ja. Dat denk ik wel. (Gerard en
Anneke 78:8)

Anneke vindt het wat sterk uitgedrukt als Gerard zegt dat hij anderen wel eens ‘een loer
draait’, al herkent ze een neiging bij Gerard om anderen !vliegen af te vangen’. Maar
het Avondmaal is een goede gelegenheid om te ‘rusten’ en na te denken.

223

Het Avondmaal vindt in de VDGA twee keer per jaar plaats, maar Gerard spreekt erover alsof het één
keer per jaar plaatsvindt. Later in het interview herstelt hij dit ‘het is vaker dan jaarlijks, hoor, met Pasen
geloof ik ook nog.’ (Gerard 78:8).

177

Later in het interview vergelijkt Anneke het avondmaal met het katholieke gebruik van
de biecht:
Anneke: Het [Avondmaal] geeft toch aan, dat elke dag een nieuwe dag is. […]
Ja, als het misgaat […] [D]ie herhaling van dat Avondmaal, komt toch weer [als]
een kans. […] Een vergelijking die ik wel kan maken, is dat voor zover ik dat
begrepen heb van de Rooms-Katholieke kerk, […] dat je daar na de biecht weer
opnieuw kunt beginnen. Wat ik mooi vind bij de doopsgezinden is dat je daar
niet speciaal van meneer pastoor hoeft te horen dat je weer opnieuw kan
[beginnen]…, maar dat de schuld je niet eindeloos wordt nagedragen. Je bent
niet schuldig aan wat je… Ja, je bent wel schuldig, met je verantwoordelijkheid
kun je je wel schuldig voelen aan iets, maar… dat is niet het belangrijkste
(beklemtoont haar spreken tikkend met haar handen op tafel). Het belangrijkste
is de poging om het weer opnieuw…
Gerard: Om weer op te staan, ja. (Zacht)
Anneke: !Gedenk mij. En sta op en ga verder, zelfs al is de weg die je voor je ziet
heel moeilijk#. Want dat drukt het Avondmaal natuurlijk ook wel uit.
[Stilte]
Anneke: Ja, dat je hem niet alleen dat kruis laat dragen. (Zacht)
[Stilte]
Gerard; Want dat laten we nog veel te veel gebeuren. (Zacht)
Anneke: Ja. (Zacht)
[Stilte] (Anneke en Gerard 78:32)
Anneke legt een relatie tussen het !katholieke’ gebruik van de biecht en het Avondmaal.
Daarbij valt op dat ze spreekt over schuld. Maar ze geeft direct aan dat het vooral gaat
om de !kans’ en !de poging om weer opnieuw te beginnen’.224 In de bovenstaande
passage valt op hoe Anneke de motivatie om !op te staan en verder te gaan’ koppelt aan
het lijdensverhaal van Jezus. Daarbij wordt het spreken van Anneke en Gerard zachter
en er vallen stiltes. Anneke gaat bovendien over op het spreken in de eerste persoon.
Vanuit het inleven in het lijdensverhaal verstaan Anneke en Gerard het Avondmaal als
een roep om Jezus !niet alleen dat kruis’ te laten dragen en om !als het misgaat’ met
goede voornemens weer !een nieuwe poging’ te wagen. Nagedachtenis, reflectie
(!biecht#) en navolging zijn motieven die in hun spreken nauw bij elkaar horen.
Al met al verschijnt de avondmaalsdienst in het spreken van de geïnterviewden als een
bezinningsmoment, waarbij deelnemers aan de hand van het passieverhaal aangezet
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Dit motief van het aangereikt krijgen van een nieuwe kans zagen we eerder bij Janet, die in het
avondmaalsritueel ‘een nieuwe kans’ hoort ‘om het goed te doen’ (Janet 124:6) (par. 5.1.2).
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worden tot bezinning. Deelnemers !ijken’ de manier waarop ze in het leven staan en
frissen hun voornemens om goed met anderen om te gaan op. Tegelijkertijd gaat het bij
het Avondmaal volgens geïnterviewden niet om een zware boetedoening. De bezinning
vertrekt vanuit een optimisme, waarbij deelnemers zich via het Avondmaal bewust
worden van het feit dat ze steeds een nieuwe kans krijgen om het leven te beteren.

8.4 Avondmaal als medicijn (pharmacon)
Zoals eerder in het hoofdstuk bleek, heeft het Avondmaal een positief effect op de
deelnemers. Froukje voelde zich bijvoorbeeld !gevoed’ en !gerustgesteld’, Ilonka voelde
zich na afloop !stralend en sterk’ (zie par. 6.2). Het voedende of kracht gevende aspect
is eveneens te zien in de manier waarop predikant Berend het Avondmaal interpreteert.
Als Berend tijdens het interview uitgebreid heeft verteld hoe gedetailleerd zijn
voorbereidingen van de dienst zijn, stelt hij ten slotte vast dat hij er daarna op moet
vertrouwen !dat het werkt’. Hij verwijst daarbij naar de patristische metafoor van het
Avondmaal als een pharmacon, om aan te geven dat het Avondmaal volgens hem werkt
als een geneesmiddel, een medicijn:
En dan maar erop vertrouwen dat het werkt. Volgens mij is het Ireneüs van
Lyon,225 de kerkvader, die heeft gezegd, dat het Avondmaal een pharmacon is…
Ja. En !pharmacon#"betekent !medicijn#"of !gif#. Nou nee, medicijn vooral. En dat
kun je dus heel mechanisch opvatten als een pilletje dat werkt: of je erin gelooft
of niet, het doet iets. Maar dat is ook wel een beetje waar: het doet ook iets. Nou
en dat is dus… Dat laat ik zo zijn. We doen het, dat doen zoals de kerkdienst.
Dat veronderstelt geloof of verlangen naar geloof, maar het wekt het ook. Dus
door het te doen, wekt het ook, geloof en vertrouwen… Die twee dingen… Naar
de kerk gaan veronderstelt enige mate van geloof of verlangen daarnaar, maar
als je eruit gaat, dan heeft het dat ook opgewekt. (Berend 84:12)
Als van de kant van de voorganger en de kerkenraadsleden alles goed is voorbereid en
het met grote aandacht is uitgevoerd, moeten zij er volgens Berend maar op vertrouwen
dat !het werkt’. Het Avondmaal heeft volgens hem werkingskracht, !het doet ook iets’.
Het !naar de kerk gaan veronderstelt enige mate van geloof of het verlangen daarnaar’,
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Vergelijk voor de achtergrond van het spreken over eucharistie als pharmacon bijvoorbeeld Bernard
Lang, Sacred Games. A history of Christian Worship (New Haven and London: Yale University Press,
1997), 333-337.
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maar de avondmaalsdienst !wekt het ook’. Met andere woorden, Berend gaat ervan uit
dat het Avondmaal heilzaam uitwerkt op het geloof van deelnemers. Hij spreekt
daarover alsof het Avondmaal zo zijn eigen werkingskracht heeft die boven de
individuele deelnemers uitgaat.
Hoewel de deelnemers die ik heb geïnterviewd waarschijnlijk niet snel zouden
refereren aan patristische metaforen, is het geloof – en vooral het verlangen daarnaar –
sterk in het interview aanwezig. We zagen dit al bij Bettina die positief sprak over de
manier waarop de enscenering van de avondmaalsdienst en de stijl van handelen haar
helpt zich te laten meevoeren in een geloofswereld die voor haar als !rationeel
ingestelde bèta’ moeilijk te geloven is. Maar er zijn meer geïnterviewden die het
moeilijk vinden geloof in alle levendigheid te kunnen beleven. Ilonka bijvoorbeeld zegt
op een moment in het interview !dat God er soms niet is’ en dat het soms !moeilijk is
om te geloven’. Dat emotioneert haar zodanig, dat ze vraagt om het interview even te
onderbreken. Toch zegt ze dat ze zich na afloop !stralend en sterk’ voelde.
Het meest zichtbaar wordt het verlangen naar !geloof’ in het interview met
Jetske. Traditionele geloofsvoorstellingen zijn voor haar onhoudbaar geworden. Het
vanzelfsprekende van het geloof is weg. Het emotioneert haar erg. Ze zegt:
Dat vind ik heel jammer. Ik verlang heel erg naar het oude geloof hè. Dat je
gewoon geloofde. Nou zo was het. Ja het is … [schudt haar hoofd, lacht, maar
er is spanning in het gezicht. Ze is geëmotioneerd, heeft vochtige ogen] …. dat is
er niet meer. […] Dat ontglipt je soms he. En het is ook de moderne tijd zal ik
maar zeggen, hè? Zo worden wij ook toegesproken door de dominees en … dat
vind ik lastig. (Jetske 87:20)
!Het oude geloof’ waar ze nog wel naar verlangt !dat is er niet meer’. De oude
geloofsvoorstellingen, waarover !de dominees’ nog zonder voorbehoud en reserve tot
hun gehoor spreken, kan Jetske niet meer beamen of meebeleven. Maar het Avondmaal
vindt ze !echt heel belangrijk [….] Als er nou iets is waar ik toch echt heen wil, dan is
het het Avondmaal.’ (Jetske 87:8) Het gezamenlijke stilstaan bij de dood van Jezus
tijdens het Avondmaal is erg belangrijk voor haar (Jetske 87:19)226. En als er dan
gezongen wordt is ze haast ondanks zichzelf !vol geloof’. (Jetske 78:18)

226

Zie par. 5.2.1
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Kortom, geïnterviewde gemeenteleden spreken niet in de patristische metaforen, zoals
predikant Berend. Toch sluit Berends spreken over het Avondmaal als een pharmacon,
een medicijn, aan bij de manier waarop geïnterviewden het Avondmaal beleven als een
geloof opwekkend gebeuren. Verschillende liturgische elementen !werken mee’" of
!helpen’"om zich – soms dwars tegen alle moeite om te geloven in – over te geven aan
de sfeer, de piëteit, die al doende door de dienst wordt opgewekt.

TERUGBLIK EN VOORUITBLIK
Hiermee zijn de belangrijkste momenten en thema#s besproken uit de avondmaalsinterviews. Ter afronding van dit hoofdstuk vat ik hetgeen tijdens de analyse van de
avondmaalsinterviews opviel nog een keer samen:
• Geïnterviewden beleven de avondmaalsdienst als een geïntegreerd geheel, waarbij de
avondmaalsrite een onderdeel is waar andere momenten (de persoonlijke
voorbereiding op de dienst, de muziek, zang, schriftlezingen en preek) naartoe leiden.
• Daarbij valt op dat geïnterviewden hun best doen met de juiste instelling
(concentratie en aandacht) naar de dienst te komen, maar daarnaast merken dat de
entourage en de kerkelijke liturgie eveneens belangrijk zijn. De entourage en
liturgische voortgang helpen hen om zich te laten meevoeren in de religieuze
werkelijkheid waarnaar de dienst verwijst.
• Vooral de aandacht waarmee de predikant het avondmaalsritueel (bij de tafel) inleidt
en waarmee hij (of een van de kerkenraadsleden) het brood aanreikt, is voor
deelnemers veelbetekenend en ontroert hen.
• De rust van het rituele gebeuren en het samen in stilte beleven maakt de beleving van
het ritueel intens.
• Voor sommigen is het een moment van diepe gemeenschapszin. Voor enkelen wordt
het ritueel tot een ervaring waarbij het is alsof God in alle plechtigheid en aandacht
doorklinkt alsof Jezus dichtbij is. Maar er zijn ook geïnterviewden voor wie het ritueel
zijn betekenis grotendeels verloren heeft, omdat het !te mooi’" of !te strak’ is. (Het
lichte en vrolijke van het geloof wordt gemist, evenals het aards lichamelijke).
• Het Avondmaal is wat de geïnterviewden betreft een nagedachtenis en een
gemeenschapsmaaltijd. Bovendien is het een bezinningsmoment, dat hen !voedt" $in
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hun voornemens goed met anderen om te gaan (en met meer mededogen tegenover
zichzelf), maar ook persoonlijk geruststelt, bevrijdt en versterkt. Daarbij merken ze
dat het geloof dat in het alledaagse intellectueel en emotioneel onder druk staat of
verzwakt is, dankzij de avondmaalsdienst sterker wordt of althans versterkt kan
worden beleefd. Dat effect duidt predikant Berend aan met een oud kerkelijk begrip,
als hij spreekt van het Avondmaal als een pharmacon.
Nu de beleving en interpretatie van het Avondmaal beschreven zijn, kan deze in het
volgende hoofdstuk worden vergeleken met de in hoofdstuk 3 beschreven beleving en
interpretaties van de seculiere maaltijden.
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5 ONDERLINGE VERGELIJKING EN INTERPRETATIE VANUIT
MENSWETENSCHAPPELIJKE PERSPECTIEVEN

In hoofdstuk 3 beschreef ik de beleving en geleefde interpretatie van enkele vormen
van de seculiere maaltijd en in hoofdstuk 4 de beleving en interpretatie van het
Avondmaal. Nu beide categorieën van samen eten fenomenologisch zijn beschreven,
zal ik ze in dit hoofdstuk met elkaar vergelijken. Door het simultaan analyseren en
onderling vergelijken van de interviews over de verschillende soorten maaltijden
kwamen vijf thema’s naar voren. Hierbij leek de beleving en betekenis van seculiere
maaltijden op de beleving of betekenis van het Avondmaal. Het gaat om de volgende
thema’s: (1) de maaltijd als een werkzame vorm, (2) de maaltijd als een sociale
bijeenkomst, (3) de maaltijd als een gebeuren waar iets wezenlijks wordt uitgewisseld,
(4) de maaltijd als ijkpunt, voeding en medicijn, (5) de maaltijd als tijd voor licht en
leven (spel).
In dit hoofdstuk zal ik laten zien hoe elk van deze thema’s oplicht in de
interviews van beide categorieën maaltijden. Vervolgens interpreteer ik de
overeenkomsten met behulp van verschillende concepten en theorieën uit verschillende
menswetenschappen. De theologische interpretatie vindt plaats in het laatste hoofdstuk
(hoofdstuk 6).

1 Het belang van de vorm
Het eerste thema dat in de vergelijking tussen de seculiere maaltijden en het
Avondmaal opviel, is dat in interviews van beide categorieën een tweeledigheid
zichtbaar wordt. Aan de ene kant gaan de deelnemers ervan uit dat een goede beleving
van de maaltijd afhangt van de mate waarin deelnemers ‘hun best’ doen, maar aan de
andere kant merken ze ook dat de maaltijd als vorm ‘meewerkt’. De maaltijd roept een
sfeer op en creëert een dynamiek waarin mensen worden ‘meegenomen’ in een
gebeuren dat boven de menselijke inspanning uitstijgt.
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1.1 Onderlinge vergelijking
Seculiere maaltijden
Bij de seculiere maaltijden is het duidelijk dat deelnemers ervan uitgaan dat het slagen
of niet slagen van de maaltijd aan henzelf en aan hun mededeelnemers ligt. !Leuk moet
je zelf maken,’ zoals Vera het kort samenvat. Tegelijkertijd merken ze dat de maaltijd
vanuit zijn vorm en voortgang !helpt# en een noodzakelijke structuur biedt voor de
ontmoeting.
Dat is het duidelijkst bij de open seculiere maaltijd. De driegangen-maaltijd met
‘programma’ (sprekers en muziek) geeft de ontmoeting structuur en ritme. Interactie
(concentratie op elkaar) en afleiding (verstrooiing en ontspanning) wisselen elkaar af.
De driegangen-structuur heeft een vertragende werking; de tijd die het kost om te eten
wordt opgerekt. Er moet iedere gang gewacht worden tot iedereen is uitgegeten en tot
de volgende gang wordt geserveerd. De maaltijd dwingt interactie af. Zeker bij
maaltijden waarbij het eten wordt geserveerd moeten deelnemers het ‘echt even doen
met de mensen met wie je zit’. Deelnemers ‘zitten vast aan elkaar’ en gaan daardoor
‘vanzelf iets met elkaar doen’ (Carla).
Volgens sommigen helpt het bij deze maaltijden-met-onbekenden dat de
maaltijd een duidelijke concrete aanleiding heeft (Bevrijdingsdag of het nieuws over de
migratie van vluchtelingen). Het biedt een kader (Claudia) en geeft het gesprek richting.
Programmatische onderdelen helpen hierbij. Met muziek wordt sfeer gecreëerd. Een
spreekmoment leidt de aandacht even af van elkaar en biedt gespreksstof in de
momenten daarna. De maaltijd brengt verschillende handelingsmogelijkheden met zich
mee, wat helpt in het leggen van onderling contact. Als het niet gelijk lukt het gesprek
op gang te brengen, kunnen deelnemers elkaar onderling bedienen en aanreiken wat
op tafel staat (Selena). Zo zet de maaltijd al aan tot contact en interactie, waardoor het
voor deelnemers makkelijker wordt in het gebeuren ‘mee te gaan’. Voor sommigen is
het kader dat tijdens de onderzochte maaltijden werd geboden niet strak genoeg. Bij
een maaltijd waar mensen elkaar niet kennen, is het volgens Marcel belangrijk dat het
verloopt als een strak geleide ‘liturgie’, die de ontmoeting aan tafel in goede banen
leidt.
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Vormgeving en stijl van uitvoeren worden bij de open seculiere maaltijden dus
belangrijk gevonden. De kwaliteit van het eten en de aankleding van de tafel creëren
de sfeer. Bij Eat to Meet blijkt dat kwalitatief eten veelzeggend is voor de intenties en de
moeite van de kok, terwijl de kok zelf onzichtbaar in de keuken bleef. Waar de kok of
de organisator wel in beeld is, blijkt oogcontact een belangrijk teken van aandacht en
gastvrijheid (Joyce). Zelfs het materiaal waarin het eten wordt opgediend blijkt
veelzeggend te zijn. Plastic is ‘koud’ (Vera) en een duidelijk signaal dat diegene geen
moeite wilde doen om iets aan de feestelijkheid van de maaltijd bij te dragen.
Bij de maaltijden van de roeivereniging lijken al deze formele aspecten helemaal
niet ter zake te doen. Het is alsof vorm en stijl veel minder belangrijk zijn. Een duidelijk
programma ontbreekt, er is weinig opsmuk. Maar juist deze informaliteit
(vormeloosheid) onderstreept het !huiselijke#, het verenigingsaspect en ondersteunt juist
de beleving van ‘onderlinge vertrouwdheid’. Bovendien blijkt dat informele (vormeloze)
betrekkelijk. Bij nader inzien blijkt dat de schijnbaar informele maaltijd haar vorm
behoudt via ongeschreven regels en vaste gewoonten, die de spontaniteit indammen.
Dat de maaltijd tussen bekenden zich altijd op dezelfde manier voltrekt, biedt evenzeer
structuur en houvast en wel zodanig dat sommigen het benauwend vinden (Daniël).
Avondmaal
Deelnemers aan het Avondmaal spreken soms met enige zorg of zelfs wantrouwen over
rituelen. Toch wordt uit de interviews duidelijk dat het avondmaalsritueel de dienst
bijzonder maakt. Een belangrijk thema in de interviews is die van een goede
persoonlijke voorbereiding en een goede instelling. Op het eerste oog hangt een goede
beleving van het Avondmaal volgens de geïnterviewden vooral af van de deelnemers
zelf. Deelnemers moeten hun best doen om zich op de dienst in te stellen. Anders is het
volgens hen moeilijk om ‘erin’ te komen en alles goed mee te beleven. De overgang
tussen de werkelijkheid van alledag en dat wat er in de dienst gebeurt is groot. Het
alledaagse kenmerkt zich volgens deelnemers door gejaagdheid. Het ‘samen stil staan
bij de dood van Jezus’ (Jetske) betekent dat deelnemers eerst moeten ‘landen’ (Mark en
Froukje). !Ze rennen maar door hè, ook al zijn ze oud,’ zegt Jetske. Bovendien staat
voor verschillende geïnterviewden de geloofwaardigheid van de christelijke
geloofsvoorstelling onder druk (Bettina, Ilonka). Deelnemers moeten zich ‘openstellen’
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en over rationele en intellectuele ‘drempels’ stappen (Hendrik, Bettina), want het geloof
‘van vroeger’ heeft aan geloofwaardigheid ingeboet (Jetske, Nico). Kortom,
geïnterviewden zeggen dat ze hun best moeten doen en de juiste concentratie moeten
zien te vinden.
In de manier waarop ze erover spreken lijkt het alsof het in hun beleving vooral
van deelnemers zelf afhangt of ze de dienst goed kunnen meemaken. Maar terwijl ze
vertellen over de moeite die ze doen om ‘erin te komen’, blijkt bij een preciezere
lezing dat de dienst zelf, vanuit zijn enscenering, stilering en materiële vormgeving een
belangrijke rol speelt. De enscenering van de kerkruimte, de manier waarop de rituele
handelingen worden uitgevoerd en allerlei details in de vormgeving (de gepoetste
kandelaar en dergelijke) wekken de beleving op; ‘dat werkt allemaal mee’ (Bettina).
Terwijl de stilering van de handelingen bij een enkeling ergernis oproept, blijkt dat juist
de grote aandacht en zorgvuldigheid waarmee de handelingen worden uitgevoerd, het
gebeuren voor anderen leidt tot een intense beleving van onderlinge verbondenheid en
geloof (piëteit). Het avondmaalsritueel wordt een ‘soort heilig toneelstuk’ (Bettina). Voor
sommigen wordt de beleving van het ritueel zelfs zo intens, dat het is alsof Jezus door
het precieze na-doen (Mark) ‘heel dichtbij’ (Karine) komt, of dat het iets is waarin God
!doorklinkt# (Janet). Er lijkt kortom sprake van een paradox in de interviews. Predikant
Berend vat die paradox treffend samen door te zeggen dat !je het Avondmaal ook in je
onderbroek kunt vieren#, maar dat de vorm en de aandacht waarmee alles wordt
uitgevoerd intussen toch ‘onwijs belangrijk’ is.
Vergelijking
Wanneer we de seculiere maaltijden vergelijken met het Avondmaal wordt duidelijk dat
geïnterviewden het erg belangrijk vinden dat deelnemers met de juiste instelling en
concentratie naar de maaltijd komen, maar dat tegelijkertijd de vorm van de maaltijd
(de enscenering van de ruimte, de materiële aankleding en de aandacht waarmee de
handelingen worden gedaan) een wezenlijk deel uitmaakt van beleving en betekenis.
Dit geldt zowel voor de seculiere maaltijden als voor het Avondmaal. Met de vorm
wordt een niet-alledaagse sfeer en werkelijkheid opgeroepen, waarin deelnemers tot
niet-alledaagse ervaringen kunnen komen.
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Daarnaast zijn er natuurlijk ook verschillen. De werkelijkheid die tijdens de
seculiere maaltijden wordt opgeroepen, is vooral een sociale werkelijkheid waarin
deelnemers zich openstellen voor de interactie met elkaar. Daartegenover is het
Avondmaal niet uitsluitend gericht op de sociale interactie, maar vooral op een
religieuze beleving van het christelijk geloof. Deelnemers voelen zich via de
verschillende elementen in vorm en uitvoering van de dienst meegenomen in een
voorstelling van de werkelijkheid die het alledaagse overstijgt en die ‘heilig’ is. Het is
voor sommigen alsof zij het verhaal over de laatste dagen van Jezus buitengewoon
levendig voor zich zien.

1.2 Interpretatie met behulp van menswetenschappelijke theorieën en concepten
Uit de vergelijking van de interviews blijkt dat de vorm van de maaltijd een belangrijke
rol speelt voor de beleving en zelfs wezenlijk is voor de betekenissen die door de
maaltijden worden opgeroepen. Dit kan met behulp van bestaande menswetenschappelijke theorieën en concepten worden verklaard.
1.2.1 De maaltijd als performatief gebeuren
Een ritueel, of in dit geval ook een pseudo-rituele praktijk als de maaltijd, is vanuit zijn
vorm en uitvoering volgens filosofen en ritueel-wetenschappers inderdaad in staat een
bepaalde sfeer op te roepen en een werkingskracht uit te oefenen. Dit staat bekend als
het fenomeen van de performativiteit. Rituelen, zo stellen ritueel-wetenschappers vast,
zijn niet alleen een set van handelingen die afhankelijk zijn van mensen die deze
handelingen bedenken en uitvoeren, maar oefenen op hun beurt effect en invloed uit
op het denken en handelen van de mensen die eraan deelnemen.
Het begrip performativiteit is afgeleid van het Latijnse woordenpaar ‘per’ (via,
door) en ‘forma’ (vorm). Performativiteit is dus een werkzaamheid via de
vorm(geving).227 Vanuit de Engelse taal vergaarde het begrip performativiteit echter nog
twee andere connotaties. Vanuit de context van het theater betekent het Engelse woord
performance een uitvoering in dramaturgische zin (een !stuk’"dat wordt uitgevoerd ten
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Ronald L. Grimes, ’Performance,’ in: Jens Kreinath, Joannes A.M. Snoek en Michael Stausberg (red.),
Theorizing Rituals. Vol.1: Issues, Topics, Approaches, Concepts (Leiden: Brill, 2006), 381.
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overstaan van een publiek).228 Ten slotte heeft de term vanuit het taalveld van de
mechanica de connotatie van mechanisch tot stand gekomen resultaten en effecten (het
Engelse werkwoord to perform als ‘bewerkstelligen, een prestatie leveren#).229 Rituelen
zijn niet alleen in staat om invloed uit te oefenen op het denken of het affect van
deelnemers (ze hebben niet alleen subjectieve effecten), maar kunnen ook objectieve
veranderingen tot stand brengen in de feitelijke ‘stand van zaken’.230 Binnen het ritueel
wetenschappelijk gebruik vloeien deze drie connotaties vaak samen. Via hun vorm (de
enscenering en de rituele handelingen) zijn rituelen in staat een dynamiek te genereren
en effect uit te oefenen op de objectieve stand van zaken of op de subjectieve
gemoedstoestand van de deelnemers aan het ritueel.
Vanuit het performativiteits-begrip wordt de gedachte gecorrigeerd dat rituelen
zoals het Avondmaal of pseudorituele praktijken als de seculiere maaltijden uitsluitend
menselijk gedrag zijn en puur afhankelijk zijn van de menselijke intenties. Het is
inderdaad goed mogelijk dat een maaltijd vanuit zijn vorm ‘meewerkt’ (of juist
tegenwerkt) met wat mensen met de voorbereiding en uitvoering beoogden. Maar
daarmee is nog niet verklaard waarom sommige uiterlijke details soms wel heel
specifieke betekenissen oproepen.
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Dat het Avondmaal trekken heeft van een ‘performance’, een uitvoering met dramaturgische trekken,
daarvan zijn de predikanten, (maar ook deelnemer Bettina) zich bewust, gezien hun spreken over het
Avondmaal als ‘spel’ en ‘toneelstuk’.
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Rituelen zijn via conventionaliteit en vorm ook constitutief. Stanley Jeyaraja Tambiah, Culture,
Thought, and Social Action. An Anthropological Perspective (Cambridge Massachusetts: Harvard
University Press, 1985), 135.
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Een voorbeeld waarmee de effecten die een ritueel kan bewerkstelligen in zowel de (objectieve) stand
van zaken als de (subjectieve) gemoedstoestand van deelnemers kan worden aangetoond, is het ritueel
van een huwelijksvoltrekking. Liturgisch wetenschapper Gerard Lukken illustreert hoe dit ritueel via de
rituele handelingen en woorden een huwelijk sticht. Het ritueel oefent invloed uit op de deelnemers, die
via hun zintuigelijke ervaring van het gebeuren betrokken worden in hetgeen het handelen verbeeldt en
oproept. Maar Lukken maakt duidelijk dat het huwelijksritueel ook objectieve gevolgen heeft. Het
huwelijk is na afloop gesloten, ongeacht de gemoedstoestand of de intenties van de deelnemers. Het
voorbeeld van de huwelijkssluiting maakt duidelijk dat de objectieve effecten van het ritueel krachtig
zijn. Of degene die het ‘jawoord’ sprak zich nu prettig voelde en oprecht was in zijn intenties, maakt
voor de ‘stand van zaken’ na afloop geen verschil. Een huwelijksvoltrekking kan dus tot een objectief
resultaat komen dat los staat van subjectieve (psychologische) gemoedstoestanden. Zie Gerard Lukken,
Rituals in Abundance. Critical reflections on the Place, Form and Identity of Christian Ritual in our Culture
(Leuven: Dudley, Peeters, 2005), 87-89.
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1.2.2 De maaltijd als evocatief gebeuren (een ‘sterke belichaming’)
Dat de maaltijd een performatief gebeuren is, een gebeuren dat een eigen
werkingskracht uitoefent, kan verder worden verklaard vanuit een filosofische
invalshoek. Volgens filosoof Ludger Schwarte beschreef filosoof Immanuel Kant al hoe
een maaltijd via de inrichting van de tafel en de gehele enscenering van de maaltijd
een verbeelding aanreikt hoe men zich zou kunnen of zou moeten gedragen.231 De
ordening van de tafel vertegenwoordigt de conventies van de heersende cultuur. Voor
wie met deze conventies vertrouwd is, geeft deze ordening voldoende signalen af om
zich te kunnen voorstellen welke aspiraties met de maaltijd gemoeid zijn en welke
mogelijke gedragingen gewenst zijn of juist niet.232
Zo heeft de maaltijd een sterk appellerende of evocatieve kracht. De
Nederlandse filosoof Arnold Burms spreekt in dit verband van een ‘sterke
belichaming’.233 Sterke belichamingen zijn vormen die !een hele wereld" $kunnen
oproepen, maar tegelijkertijd ‘onvervangbaar concreet’ zijn. Burms’ voornaamste
voorbeelden van sterke belichamingen zijn voorbeelden uit de dichtkunst, maar ook
rituele formules beschouwt hij als sterke belichamingen. Met hun sterk evocatieve
karakter roepen deze vormen hele werelden in de verbeelding op, maar zou men
details in de vorm aanpassen, dan treedt er vanwege de ‘onvervangbaar concrete
details’ betekenisverlies of betekenisverandering op.234 Dit gebeurt volgens Burms
zodra men een gedicht of andere sterke belichaming probeert om te zetten in
discursieve taal die de betekenis in woorden probeert samen te vatten.
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De maaltijd heeft daarmee vanuit zijn vormgeving ook een sterk socialiserende werking. Zie
bijvoorbeeld Georg Simmels klassieke tractaat over de maaltijd: ‘Sociologie van de maaltijd,’ in: Georg
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Door ervan uit te gaan dat de maaltijd en het Avondmaal beide vormen zijn van
een ‘sterke belichaming’, kan goed worden verklaard waarom schijnbaar onbeduidende
details en momenten zo belangrijk zijn in de beleving van geïnterviewden. Het zijn
juist deze details die maken dat de maaltijd ‘een hele wereld’ oproept. Bij de seculiere
maaltijd is het een wereld waarin mensen zich socialer tot elkaar gaan verhouden. Bij
het Avondmaal roept de stijl van handelen en de enscenering van de dienst een
religieuze werkelijkheid op. Het gaat daarbij om een religieuze werkelijkheid die in het
alledaagse aan geloofwaardigheid heeft ingeboet, maar die dankzij het ritueel-theatrale
gebeuren opnieuw tot leven wordt gewekt.

1.2.3 De maaltijd als semiotisch gebeuren
Naast de eerder besproken begrippen performativiteit en de evocatieve, sterke
belichaming wil ik met semiotiek een derde invalshoek bespreken. Semiotiek (oftewel
de leer van de tekens) helpt om nog verfijnder te begrijpen hoe sommige vormaspecten
van een maaltijd of Avondmaal worden waargenomen als betekenisvolle tekens. Vooral
de tekenleer van de Amerikaanse filosoof en logicus Charles Peirce (1839-1914) biedt
een krachtig instrument om verschillende uitspraken te verhelderen die tijdens de
interviews zijn gedaan.235 Nu is het in het bestek van dit hoofdstuk niet mogelijk zeer
uitvoerig op deze tekenleer in te gaan.236 Ik zal me beperken tot het onderscheid dat
Peirce maakt tussen de verschillende tekens en vervolgens kort laten zien hoe relevant
dit onderscheid is voor de interpretatie van enkele uitspraken.
Peirce onderscheidt in zijn tekenleer het iconische, het indexale en het
symbolische teken. De termen duiden op de verschillende betekenisrelaties tussen
datgene wat wordt waargenomen en de betekenis ervan, of datgene waar het als een
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De tekenleer van Peirce is pragmatischer dan de linguïstisch georiënteerde semiotiek. Peirce ging
ervan uit dat betekenissen van een teken (of een bepaalde praktijk) afhankelijk zijn van het gebruik ervan
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teken naar verwijst. In de Peirceaanse tekenleer is het icon het teken dat, op grond van
een zekere kwalitatieve gelijkenis, refereert aan hetgeen waarnaar het verwijst (!het
object#). Een diagram of foto is in het verband van de Peirceaanse semiotiek een icon,
een iconisch teken. Daarnaast onderscheidt Peirce het indexale teken. Een index is een
teken dat verwijst naar iets waarmee het rechtstreeks in een causaal of existentieel
verband staat. Rook is voor de waarnemer een teken dat naar vuur verwijst. Ten slotte
onderscheidde Peirce het symbol, het teken dat zijn betekenis heeft op basis van
gewoonte, afspraak of conventie. Het bekendste voorbeeld van een symbol is het
stoplicht. Dat het rode licht verwijst naar de verplichting om te stoppen weten we op
basis van conventie en wet.
De tekenleer van Peirce wordt onder religiewetenschappers en ritueelwetenschappers in toenemende mate237 toegepast om te analyseren hoe religieuze
verschijnselen (rituelen of objecten) worden afgelezen als complexe composities van
indexale, symbolische en iconische tekens.238 Vooral het onderscheid tussen het
symbolische en iconische teken helpt hen om preciezer te kunnen onderscheiden welk
vormaspect nu het meest evocatief is voor de gebruiker of deelnemer. Niet alles wat
deelnemers in een (pseudo)rituele praktijk opvalt is even betekenisvol of veelzeggend.
Men zou kunnen zeggen dat iconische tekens krachtiger zijn om religieuze
betekenissen op te roepen en religieuze ervaringen over te brengen dan symbolische
tekens.239
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een teken dat eerst symbolisch is alvorens het iconisch kan worden. Peirce bleef tot het einde aan zijn
tekenleer werken om de uitwerking te verbeteren en maakte in zijn pogingen om tot een sluitende
tekentheorie te komen een aantal denkfouten. Peirce was bijvoorbeeld niet consequent in de
karakterisering van het indexale teken. Bovendien was zijn onderscheid tussen de verschillende
tekencategorieën volgens zijn critici logisch minder sluitend dan hij dacht. Voor bespreking van
moeilijkheden en inconsistenties in de tekenleer van Peirce, zie: Arthur W. Burks, ‘Icon, Index and
Symbol,’ Philosophy and Phenomenological Research 9, No. 4 (June 1949), 673-689.
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Voor de interpretatie van de interviews van de seculiere maaltijden en het
Avondmaal is de Peirceaanse tekenleer eveneens een krachtig analytisch instrument.
Dit kan met enkele voorbeelden uit de onderzoeksdata van dit onderzoek worden
geïllustreerd. Dat deelnemers bij de roeivereniging elkaar gastvrijheid verlenen, kan
bijvoorbeeld worden beschouwd als symbolisch teken, omdat het refereert aan een
‘ongeschreven regel’ (namelijk dat je geen ‘nee’ zult zeggen als de ander vraagt of hij
mag aanschuiven). Dat het samen eten op Bevrijdingsdag een teken kan zijn van de
vrijheid die op die dag wordt gevierd, nog voordat dat expliciet en uitgebreid moet
worden besproken (zoals Nancy zegt) kan daarentegen worden geïnterpreteerd als een
iconisch teken. Kennelijk heeft de samenkomst aan tafel op dat moment kwalitatieve
gelijkenis met het beeld dat de geïnterviewde zich van ‘vrijheid’ heeft gevormd.
Voor de analyse van de avondmaalsinterviews biedt de Peirceaanse tekenleer al
helemaal een belangrijke lens omdat deze helpt om te begrijpen hoe het Avondmaal
via zijn vormelijke aspecten evocatieve kracht heeft. Ook dit kan aan de hand van de
onderzoeksdata worden geïllustreerd. Dat bij het Avondmaal brood en wijn worden
uitgewisseld door predikant of kerkenraadslid of dat iedereen het brood tegelijkertijd
eet, verwijst bijvoorbeeld naar een oude gewoonte of conventie dat je als predikant niet
voor jezelf pakt, maar wacht met eten tot iedereen heeft. Ieder die bekend is met de
voor doopsgezinden conventionele waarde van onderlinge gelijkwaardigheid zal het
gezamenlijke eten begrijpen als een teken van gelijkwaardigheid. Ook het aangereikt
krijgen van het brood wordt door een aantal geïnterviewden beleefd als een ‘teken’.
Het is echter een teken dat grotere evocatieve kracht heeft. Bij sommigen roept het een
intensieve religieuze verbeelding op. Zij nemen een kwalitatieve gelijkenis waar tussen
de grote aandacht waarmee het brood wordt aangereikt en de aandacht zoals Jezus die
zal hebben betoond aan zijn leerlingen toen hij zijn laatste maaltijd met hen deelde.
Voor hen wordt het aangereikt krijgen van brood via die herkenning tot een iconisch
teken, een levendige representatie van hetgeen waarnaar het ritueel verwijst. Het ritueel
wordt een gebeuren waarin ‘Jezus heel dichtbij is’ (Karine), of waarin de ‘Ander’ (God)
‘doorklinkt’ (Janet).
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CONCLUSIE
Vanuit de vergelijking tussen het Avondmaal en de seculiere maaltijd wordt duidelijk
dat deelnemers aan het Avondmaal weliswaar vanuit zorg of wantrouwen kunnen
spreken over rituelen en rituele vorm, maar dat deze vormelijkheid ondertussen wel
belangrijk is. Het is juist de vorm waarlangs de maaltijd en het Avondmaal een
bepaalde sfeer oproepen en een bepaalde dynamiek op gang brengen waarin
deelnemers ‘meegaan’. Dit inzicht werd verder geïnterpreteerd vanuit ritueelwetenschappelijke en filosofische concepten en theorieën. Eerst werd de ervaring dat
de maaltijd zo zijn eigen werkingskracht heeft, in verband gebracht met het begrip van
de performativiteit.
Vervolgens beschreef ik vanuit verschillende filosofische invalshoeken hoe de
maaltijd als performatief verschijnsel in staat is via de vorm iets te bewerkstelligen en
als sterke belichaming via specifieke details verbeelding aanreikt en betekenissen
oproept. Vanuit het semiotisch perspectief werd ten slotte gesteld dat niet alle details
van de vorm even evocatief zijn. Verder is geschetst hoe de Peirceaanse tekenleer als
analytisch instrument kan dienen om de details aan te wijzen die het meeste evocatief
zijn en zelfs in staat zijn iconisch te worden.
De ritueel-wetenschappelijke, religiewetenschappelijke en semiotische
concepten en theorieën maken theologen gevoelig voor de wezenlijke rol van
vormgeving van het Avondmaal. Of deelnemers zich meegenomen voelen in de
religieuze wereld die – al doende – wordt opgeroepen, hangt sterk af van de wijze
waarop het Avondmaal wordt uitgevoerd en vormgegeven. Of het Avondmaal een
betekenisvol gebeuren wordt, hangt niet alleen af van persoonlijke intenties of de juiste
mentale instelling, maar ook van de vraag of vorm en uitvoering van het Avondmaal
door deelnemers kan worden afgelezen als zinvol geheel van (indexale, iconische en
symbolische) tekens. Met behulp van het religiewetenschappelijke en semiotische
begrip iconiciteit wordt verder duidelijk dat het Avondmaal voor sommigen ‘iconisch’
wordt. Voor wie een kwalitatieve gelijkenis waarneemt tussen vorm en uitvoering van
het avondmaalsritueel en waar dat ritueel naar verwijst, is het alsof de maaltijd die
Jezus met zijn leerlingen hield opnieuw tot leven komt. Voor hen wordt het Avondmaal
een levendige representatie.
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2 De maaltijd als sociale samenkomst
Bij een vergelijking tussen de interviews van deelnemers van seculiere maaltijden en
die van het Avondmaal valt op hoe maaltijden enerzijds het vermogen krijgen
toegeschreven om gemeenschappelijkheid en verbinding tussen mensen te creëren,
maar hoe anderzijds het gemeenschappelijke van de maaltijd bij deelnemers spanning
of zelfs afweer kan oproepen.
2.1 Onderlinge vergelijking
Seculiere maaltijden
Veel geïnterviewden van de seculiere maaltijden zien de maaltijd als een gelegenheid
bij uitstek om in contact te komen met anderen. Dit lijkt op zichzelf niet opmerkelijk,
aangezien de maaltijden die zijn onderzocht allemaal bedoeld zijn om mensen bij
elkaar te brengen die anders niet bij elkaar aan tafel zouden zitten. Maar het is
ondertussen opmerkelijk dat er ook geïnterviewden zijn die de maaltijd juist niet zo
geschikt vinden als middel van kennismaking en die zich ongemakkelijk of gegeneerd
voelen om in het bijzijn van anderen te eten. Nog weer anderen merken dat de
maaltijd wel bedoeld is om deelnemers in contact te brengen met elkaar, maar daar
niet in slaagt.
Dit wordt vooral zichtbaar bij de open seculiere maaltijden. Uit de interviews
blijkt dat er bij deze maaltijden soms bijzondere ontmoetingen zijn, waarin verrassende
verbondenheid wordt ervaren. De ontmoeting tussen de vluchtelinge Selena en de
diplomate naast haar (tijdens Eat to Meet) of de ontmoeting die Berdien had binnen het
team rond de Vrijheidsmaaltijd in Diemen zijn voorbeelden hiervan. Maar er zijn ook
interviews waaruit blijkt dat er weerstand is om te eten in nabijheid van anderen.
Marcel vindt bijvoorbeeld dat je elkaar eerst moet kennen voordat je aan tafel gaat.
Gelijk al met elkaar aan tafel vindt hij te confronterend, te ‘agressief’. Hetzelfde geldt
voor Debby, die het ‘vies’ vindt om vreemden te zien eten en zich ongemakkelijk voelt
bij de gedachte dat anderen haar ‘vies’ zouden zien eten. Ook Louise merkt op dat er
bij deze maaltijden waar mensen elkaar niet goed kennen, grenzen zijn aan de
bereidheid om je ‘bloot te geven’. (Louise, organisator van de Vrijheidsmaaltijd aan het
Entrepotdok)
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Verder merken geïnterviewden dat bestaande grenzen tussen sociaalmaatschappelijke en culturele groepen erg taai zijn. Nadheer (deelnemer Eat to Meet,
van Egyptische afkomst) merkt dat de bereidheid van Nederlanders om zich
persoonlijker open te stellen voor hem erg beperkt is240 en dat het daardoor moeilijk is
contact te leggen. Claire (deelnemer bij de Vrijheidsmaaltijd in de Bijlmer) merkt op dat
de maaltijd een weinig divers publiek aantrekt.
Het meest onthullend op dit punt is het interview met Debby en Joyce
(deelnemers aan de Vrijheidsmaaltijd in Diemen). Ze gaan ervan uit dat Nederlanders
weinig bereid zijn met mensen buiten hun intieme kring te eten en het interview met
hen bevestigt dat ze zichzelf in ieder geval zo gedragen. Ze komen vanuit een zekere
nieuwsgierigheid naar de Vrijheidsmaaltijd en vinden het leuk om te eten met iemand
die niet tot hun vertrouwde kring behoort. De maaltijd biedt een uitgelezen kans om
iemand te spreken die uit een andere cultuur komt, of tot een andere maatschappelijke
klasse behoort. Maar vervolgens haasten ze zich na afloop om weer afstand te nemen
van de mensen die ze hebben ontmoet. Ze benadrukken niet te zijn gekomen voor
contact en zeggen achteraf dat de andere deelnemers niet hun soort mensen waren.
Het interview laat zien dat de maaltijd een dubbel gezicht heeft. Enerzijds biedt de
maaltijd een gelegenheid om in contact te komen met mensen die tot een andere
sociaal-maatschappelijke of culturele groep horen, anderzijds is een maaltijd ook een
duidelijk kader, dat de ontmoeting binnen de perken houdt. Aan het eind van de
maaltijd kan het contact met tafelgenoten in alle vrijblijvendheid worden verbroken,
zodra de nieuwsgierigheid bevredigd is.
Wat betreft het gemeenschapsaspect lijken de maaltijden bij de roeiverenigingen
op het eerste oog minder gecompliceerd. Het gaat hier net als bij het Avondmaal om de
onderlinge verbondenheid. De maaltijden worden met familiaire metaforen beschreven
240

Een aantal (Nederlandse) geïnterviewden stellen dat het eten met mensen van buiten de intieme kring
een relatief nieuw fenomeen is binnen de Nederlandse cultuur (Erica, Clara en Debby); eten deed je
voorheen binnenshuis, met je gezin, eventuele visite vertrok voor etenstijd, of kwam pas na het eten.
Antropoloog Rajendra Pradhan stelde in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog vast dat Nederlanders
de maaltijd beschouwden als een privé-aangelegenheid, alleen voor het gezin. Zie Rajendra Pradhan,
‘Much Ado about Food and Drinks, Notes towards an Ethnography of Social Exchanges in the
Netherlands,’ Etnofoor III (1990), 48-68. Daarnaast zegt ook cultureel antropoloog Irene Stengs dat feest
vieren tot in de jaren 50 van de 20e eeuw vooral binnenshuis en met de familie gebeurde. Dat eten in
het openbaar (buitenshuis) pas de laatste decennia meer gebruikelijk is geworden. Irene Stengs, interview
door Hagar Jobsen, ‘Waarom delen Nederlanders hun vrienden niet’, Trouw, 21 december 2019. Het
gegeven dat een Spanjaard als Marcel een soortgelijke weerstand ter sprake brengt, lijkt de stelling dat de
weerstand om met onbekenden of minder bekenden te eten typisch Nederlands is te relativeren, maar
dat laat ik in het bestek van dit onderzoek verder terzijde.
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om aan te geven hoe vertrouwd men tijdens de maaltijd met elkaar omgaat. Soms
wordt over deze verbondenheid zelfs wat principieel, door sommigen ideologisch
gesproken: leden van de vereniging zijn ‘onderdeel van elkaar’ (Arno). Er ligt een
nadruk op onderlinge hulpvaardigheid en gastvrijheid: ‘aanschuiven kan nooit een
probleem zijn’ (Olivier) en dit gaat boven de persoonlijke sympathieën uit: ‘iedereen
helpt elkaar’ (Jorien).
Ondertussen echter is de onderlinge groepsdynamiek het voornaamste thema in
de interviews binnen deze categorie maaltijden. Er is bij nader inzien spanning tussen
mensen die in hun vaste ploegje eten en degenen die alleen naar de roeivereniging
gekomen zijn. Dat er een ‘ongeschreven regel’ nodig is, die het ‘kunnen aanschuiven’
mogelijk maakt, is van een andere kant bekeken juist een teken dat zomaar
aanschuiven soms moeilijk gaat. Bovendien is er bij deze maaltijden iemand voor wie
de familiare dynamiek en warmte te ‘benauwd’ voelt. Juist Daniël, die met de meest
warme metaforen over deze maaltijden spreekt, zegt daar zelf liever afstand toe te
bewaren. Met andere woorden, ook bij deze maaltijden speelt het thema van de
onderlinge nabijheid en het ongemak dat daarbij wordt opgeroepen.
Avondmaal
Bij de interviews met deelnemers aan het Avondmaal is het gemeenschapsaspect
eveneens een van de belangrijkste thema’s. Avondmaal is een gemeenschapsmaaltijd,
waarin de gemeente gezamenlijk stilstaat bij de laatste dagen van Jezus. De onderlinge
gemeenschap wordt tijdens de avondmaalsdienst bijzonder intens beleefd. Het
avondmaalsritueel roept een ervaring op van intensieve verbondenheid. Tegelijkertijd
wordt bij een nadere bestudering van de interviews duidelijk dat ook bij het Avondmaal
ambivalente gevoelens ten aanzien van de onderlinge intimiteit opkomen.
Dat het gemeenschapsaspect zo belangrijk is, blijkt uit het veelvuldig gebruik
van de het woord Enigheid, het traditioneel doopsgezinde woord voor het Avondmaal
(zie hoofdstuk 1). Ook de jongere geïnterviewden (Froukje, begin dertig jaar, Bettina,
ergens in de veertig) gebruiken het nog veelvuldig. Het is een begrip met ruime
betekenis en zowel sociale, ethische als spirituele connotaties. Voor de één betekent het
dat je ‘allemaal hetzelfde gelooft’ (Bettina), terwijl de ander de !Enigheid’"minder
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massief (ruimer) formuleert door te zeggen dat je als deelnemer ‘over iets van hetzelfde
aan het denken bent’ (Anneke). Daarnaast heeft het een ethische connotatie. Het
Avondmaal is een moment waarop ‘je elkaar in de ogen kunt kijken’"(Ilonka). Enigheid
betekent ‘dat je vrede hebt met elkaar’ (Nico) en ‘dat je in nood elkaar zult helpen,
zelfs als het mensen zijn die je ‘wel eens tegenstaan’ (Roelie). Ook heeft het een
spirituele betekenis, in die zin dat de enigheid, de onderlinge verbondenheid en
saamhorigheid van het ritueel volgens geïnterviewden voorwaarde is voor
geloofsbeleving. Zonder de ervaring van gemeenschap zou de ervaring van God niet
mogelijk zijn, zo zegt Mark. (Gerard en Roelie zeggen iets soortgelijks.)
De ervaring van enigheid lijkt het sterkst wanneer het brood wordt rondgedeeld,
deelnemers in stilte wachten tot iedereen heeft en zij het vervolgens in stilte en
gezamenlijkheid opeten. Maar juist tijdens deze intiemste momenten van de dienst
merken sommige deelnemers dat die intimiteit ongemak oproept. Het kauwen in de
nabijheid van de anderen (vooral van degenen direct naast hen) roept spanning en gêne
op. Hoe belangrijk de gemeenschap ook is en hoe intens ook de ervaring van
gemeenschapszin, voor sommigen zijn er grenzen aan hoe dichtbij ze de anderen
tijdens dit ritueel kunnen verdragen. Sommigen zeggen dat ze het liefst in een kring
zouden vieren, maar merken dat anderen daar te veel weerstand tegen hebben. Ilonka
bijvoorbeeld, probeert in gesprek te komen met een paar oudere dames die er duidelijk
weerstand tegen hadden. Ze krijgt niet boven tafel waarom zij er zoveel weerstand bij
ervoeren. Maar ze heeft een vermoeden: het is ‘kwetsbaar’ om ‘jezelf bloot te geven’.
Vergelijking
Wanneer we de seculiere maaltijden vergelijken met het Avondmaal valt een
belangrijke overeenkomst op. In beide categorieën wordt een verbindende kracht
toegeschreven aan het samen eten. Bovendien brengt de vergelijking gêne en sociaal
ongemak in beeld. De maaltijd creëert een samenzijn, een intimiteit, maar met deze
intimiteit komt ook ongemak en weerstand naar boven. Deelnemers moeten de
weerstand overwinnen om zich aan elkaar ‘bloot te geven’. Maar niet iedereen is
daartoe in staat of bereid.

197

2.2 Interpretatie met behulp van menswetenschappelijke theorieën en concepten
Zowel een gevoel van verbondenheid tijdens de maaltijd, als de spanning die de
nabijheid van een ander met zich meebrengt, zijn te verklaren met behulp van
sociologisch en antropologisch onderzoek. Ik bespreek eerst hoe de ervaring van
verbondenheid vaak wordt geïnterpreteerd vanuit het antropologische concept van
communitas. Vervolgens vul ik de interpretatie aan met het sociologische inzicht dat
iedere maaltijd een gastro-politieke kant heeft, dat wil zeggen dat de maaltijd ook een
gebeuren is waarin deelnemers hun onderlinge verhoudingen aftasten. Dit inzicht in de
gastro-politieke dimensie van de maaltijd helpt te verklaren waarom sommige
deelnemers verbondenheid zoeken en anderen minder of helemaal niet.

2.2.1 De maaltijd als verbindend ritueel (maaltijd als vorm van communitas)
Dat de maaltijd in staat is een gevoel van verrassende verbondenheid te creëren, kan
worden toegelicht aan de hand van de discussie rond de theorievorming over rituelen
van de antropologen Victor en Edith Turner. Zich baserend op veldonderzoek en de
theorieën van Arnold van Gennip stellen Turner en Turner dat veel rituelen vormen van
antistructuur zijn.241 Gedurende een periode van het ritueel, (de !liminale fase#) vervalt
door de gedeelde ervaring de gebruikelijke ordening van rassen en klassen. Deelnemers
ervaren deze liminale situatie alsof zij zich tijdelijk in een sociaal niemandsland (een
moment van in betwixt and between) bevinden, waar deelnemers elkaar als op gelijke
voet kunnen ontmoeten.242 Deze ervaring van gelijkwaardigheid en verbondenheid
duiden zij aan met het begrip communitas. Daarbij kunnen deelnemers bovendien
!flow# ervaren, een !verlies van het ego#, maar bovenal brengt ervaring van communitas
vreugde met zich mee, volgens Edith Turner.243
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Victor Turner and Edith Turner, Image and Pilgrimage in Christian Culture (New York: Columbia
University Press, 1978/2011), 2; Victor Turner, The Ritual Process: Structure and Anti-Structure (New York:
Routledge 1969/2017).
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en Turner, Image and Pilgrimage in Christian Culture, 2; V. Turner, The Ritual Process, 94-96.

Edith Turner, Communitas. The Anthropology of collective Joy (New York: Palgrave Macmillan, 2012), 2-3.
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De concepten van liminaliteit en communitas zijn belangrijke lenzen om de
verschillende positieve ervaringen te duiden waarover verschillende geïnterviewden
vertellen (zoals die van Selena, Berdien, Claudia en Wijnand). Toch zijn deze
concepten niet voldoende om de verschillende spanningen en ambivalenties, die
eveneens in de analyse zichtbaar zijn geworden, volledig te verklaren. Communitas
ontstaat niet in alle gevallen of is onvolledig. Mensen ervaren bijvoorbeeld een moment
van verbondenheid maar schrikken daar vervolgens van terug, zoals het geval van
Debby en Joyce aantoont. In sommige gevallen wordt de diepere verbondenheid
gemist. Daar lijkt zeer beperkt sprake van communitas, of blijft de communitas uit.244
De concepten van liminaliteit en communitas zijn dus niet voldoende om de
ervaringen van ambivalentie tijdens de maaltijd te duiden. De maaltijd is niet een plaats
waar verbondenheid als vanzelf en probleemloos ontstaat. Er is wel sprake van
liminaliteit: deelnemers overschrijden een drempel tussen het alledaagse en de realiteit
van de maaltijd, maar daarbij ontstaat niet vanzelf harmonie tussen deelnemers. Samen
een maaltijd organiseren kan helpen om de grenzen van rassen en klassen te
overstijgen, zoals bij de Vrijheidsmaaltijd in Diemen. Vaak lijkt het alsof de maaltijd
een plek is om te onderhandelen over hoe de samenwerking tot stand komt en over de
mate waarin deelnemers zich laten benaderen. Het betwixt en between van een
maaltijd is geen plek voor een a priori verbondenheid, maar veeleer een ‘plaats van
onderhandeling’. Onderhandeling in hoeverre de één de ander mag naderen, waarover
gesprekken zouden mogen gaan en waarover niet, wat er van elkaar verwacht mag
worden en hoe vrijblijvend de ontmoeting is.
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De waarneming dat maaltijden niet a priori tot gevoelens van gemeenschap leiden, maar allerlei
tegenstrijdige gevoelens kunnen oproepen stemt overeen met de kritiek die er is gekomen op Turners
theorieën en concepten, omdat deze te normatief en te optimistisch zouden zijn. Verschillende
antropologen hebben erop gewezen dat er evenzogoed rituelen zijn die niet gericht zijn op een ‘verlies
van ego’, of een (tijdelijk) op te heffing van de ongelijkheid, maar juist bedoeld lijken om de bestaande
sociale ordening te benadrukken en te bevestigen. John Eade & Mitch J. Sallnow, Contesting the Sacred.
The Anthropology of Christian Pilgrimage (London/New York: Routledge), 5.
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2.2.2 De maaltijd als gastro-politiek gebeuren
Dat de maaltijd niet als vanzelfsprekend leidt tot een hechte verbinding tussen
deelnemers, laat zich verder verklaren vanuit het antropologische en sociologische
inzicht dat de maaltijd een gastro-politiek245 gebeuren is. Dat wil zeggen dat de
maaltijd een gebeurtenis is waar deelnemers de onderlinge sociale verhoudingen
uitleven, aftasten en uitonderhandelen. Vanuit dit perspectief is een maaltijd niet zozeer
een ritueel waarin vanzelfsprekend gelijkwaardigheid en harmonie heersen, maar waar
mensen van verschillende leeftijden, genders, klassen en groepen onderling bepalen
hoe dicht men elkaar mag naderen of welke afstand er moet worden bewaard.
In een studie over huiselijke maaltijden met vrienden van socioloog Alice Julier
wordt duidelijk hoe maaltijden gepaard gaan met allerlei relationele afwegingen en
verwikkelingen.246 Mensen die maaltijden organiseren doen dit volgens Julier om
onderlinge relaties te onderhouden en te versterken, maar ook om hun sociale kring uit
te breiden en hun sociale positie te versterken. Aan de hand van veldobservaties
beschrijft ze de sociale dynamiek die rondom de maaltijd ontstaat, waarbij gastvrouw/
heer en gasten onderling aftasten en (vaak subtiel en impliciet) vaststellen wie zijn
genodigd en wie niet, wat de onderlinge verwachtingen zijn en hoe de rollen zijn
verdeeld.247
Julier maakt inzichtelijk hoe impliciet het aftasten en onderhandelen rondom de
vriendschappelijke maaltijd vaak verloopt. Het is een onderhandelen waarbij zowel
degene die voor de maaltijd uitnodigt als genodigden ‘tussen de regels door’ subtiele
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‘Gastro-politics identifies the importance of meals in establishing and negotiating social relationships
between eating companions through kinship, age, gender and class…Gastro-politics can be understood
as the way individuals and groups manipulate the eating event to achieve some redefinition of the current
social relationships between those sharing a meal… however joyous the occasion and sumptuous the
meal, gastro-politics will be operating. Hosts and guests use the opportunity to send messages about their
acceptance or desire to change the social order, and to make claims about their identity and status in
relation to those gathered to eat together’, zie Gillian Crowther, Eating Culture. An Anthropological Guide
to Food (Toronto, University of Toronto Press, 2013), 163-165.
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Alice P. Julier, Eating together. Food, Friendship and Inequality (Urbana: University of Illinois, 2013),
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Julier verwijst naar de beroemde studie van Mary Douglas naar de sociale onderhandelingen rondom
de (thuis)maaltijd (zie: Mary Douglas, ‘Deciphering a Meal,’ Daedalus 101, Vol. 1 (1972), 61-81, maar
zegt daarbij dat de structuur van ‘de huiselijke maaltijd met vrienden’ sinds het verschijnen van Douglas’
studie vaak minder vast gestructureerd is, waardoor het voor deelnemers moeilijker geworden is
inschattingen over het verloop van een maaltijd te maken. Deelnemers en host proberen af te tasten wat
er verwacht wordt, maar misinterpretatie ligt op de loer, omdat men elkaar niet wil schofferen en dus niet
alles expliciteert, Julier, Eating together, 2, 6, 24 en 111-115.
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signalen afgeven over de onderlinge rolverdeling en verwachtingen en de sociale
verhouding. Een en ander is een complex en verwarrend gebeuren, aangezien de
etiquettes (codes) van een maaltijd cultureel gezien niet vaststaan, maar in de huidige
tijd en in de westerse cultuur veranderlijk zijn en verschuiven.248 Julier constateert
bovendien dat hoe minder de deelnemers bekend met elkaar zijn, hoe meer er
!onderhandeld’"en gemanoeuvreerd moet worden. De verwachtingen in de onderlinge
omgang en ten aanzien van tafel-etiquettes bij deze maaltijden onderling zijn nog niet
uitgekristalliseerd.249
Juliers studie over de verschillende vormen van vriendschappelijk eten in
huiselijke kring is een belangrijke aanvulling op ons inzicht in de betekenis van de
gezamenlijke maaltijd. Vanuit het beschreven sociaal en cultureel antropologische
perspectief is de maaltijd niet zozeer een praktijk waar als vanzelf verbondenheid
(communitas) ontstaat, maar eerder een praktijk waarin mensen zich positioneren en
elkaar onderling aftasten, onderhandelen (opnieuw vaststellen) hoe men zich tot elkaar
verhoudt, welke afstand men tot elkaar bewaart, wat de onderlinge verwachtingen zijn
en hoe men onderling met die verwachtingen omgaat.
De sociologische veronderstelling dat iedere maaltijd een gastro-politieke kant
heeft en de manier waarop Julier dit in haar studie verder illustreert, verheldert ook veel
dat in de interviews van het nu voorliggende onderzoek ter sprake kwam. Het verklaart
in ieder geval waarom iedereen vrijwillig naar de maaltijd is gekomen, maar ook
waarom niet iedereen zich in dezelfde mate wil ‘blootgeven’, of open staat voor
persoonlijk contact. Bij het Avondmaal lijkt de gastro-politieke dimensie van de
maaltijd minder van belang. Maar met het inzicht in de beleving van de seculiere
maaltijden valt op dat het Avondmaal een soortgelijke spanning kent tussen deelnemers
die de intimiteit van het gebeuren zoeken, en deelnemers die dat liever afhouden. Het
inzicht dat elke maaltijd een gastro-politieke kant heeft, verheldert de gevoelde
spanning bij het kauwen van het brood, maar ook het voorval waarbij Ilonka de
ouderen, die bij haar in de auto meerijden, vraagt naar hun beleving van het vieren in
de kringvorm. Vanuit Juliers bevindingen laat zich dit verstaan als een soortgelijk
voorbeeld van de zeer informele impliciete onderhandeling tussen iemand die in een
kringvorm zou willen vieren omdat dit volgens haar de intimiteit en saamhorigheid nog
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verder zou vergroten, en deelnemers die daar weerstand tegen hebben. Door haar
vraag probeert Ilonka de weerstand boven tafel te krijgen en een gesprek te voeren over
een vorm van vieren waar zij zelf veel aan beleeft. Het is een voorbeeld van de wijze
waarop ook bij het Avondmaal een omfloerste dialoog wordt gevoerd over strijdige
verlangens en verwachtingen.
CONCLUSIE
De onderlinge vergelijking tussen de seculiere maaltijden en het Avondmaal brengt aan
het licht dat de maaltijd verschillende ervaringen oproept. Er zijn ervaringen van
verbondenheid, ervaringen waar de verbondenheid uitblijft en ervaringen waarin de
intimiteit van het samen eten weerstand oproept. Dat de maaltijd mensen bijeenbrengt
maakt het mogelijk contact te maken, maar lang niet iedereen voelt zich gemakkelijk
bij de nabijheid van de ander. De intimiteit van het samen eten roept verschillende,
soms tegenstrijdige gevoelens op bij deelnemers.
Het sociologisch inzicht dat de maaltijd altijd een gastro-politieke kant heeft,
vult de interpretatie van de maaltijden als rituelen van communitas op een belangrijke
manier aan. Het helpt de interviews vollediger te interpreteren. Hoewel de maaltijd
‘helpt’ zich op de ander te concentreren en vanuit de vorm aandringt tot het maken van
contact (zie paragraaf 1), ontstaat er niet automatisch een sociale verbondenheid.
Vooral bij de open seculiere maaltijden wordt zichtbaar dat er in het onderlinge contact
moet worden afgetast over de onderlinge verwachtingen en verhoudingen. Er wordt
subtiel onderhandeld hoe dichtbij de een de ander mag naderen. Omdat dit aftasten en
onderhandelen vaak onbewust verloopt via subtiele, omfloerste meta-communicatie,
liggen misverstanden en irritaties op de loer. Het contact en de confrontatie tussen
deelnemers leidt niet per se tot een ervaring van saamhorigheid.
Het Avondmaal lijkt op het eerste oog vrij van deze ambiguïteit; geïnterviewden
benoemen vooral hun ervaringen van intieme saamhorigheid. Met alle nadruk op
receptiviteit en het gezamenlijk doormaken en ondergaan van het avondmaalsritueel,
lijkt van ‘onderhandeling’ geen sprake. Toch spelen ook hier, midden in de nabijheid en
intimiteit van het ritueel, weerstanden op. Sommige deelnemers moeten zich kauwend
door de eigen gêne heen bijten, vanwege de mogelijkheid dat ‘een ander hen zou
kunnen horen kauwen’. Ook rondom deze vorm van samen eten wordt er (uiterst
subtiel en omfloerst) onderhandeld. Zodra er een voorstel tot innovatie van de viering
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op tafel komt, start de onderhandeling. Het sociologische inzicht in de gastro-politieke
dimensie van de maaltijd daagt theologen uit om bij de conceptualisatie van het
Avondmaal ook de confronterende aspecten van samen eten te verwerken. Het
Avondmaal is als maaltijd niet uitsluitend een toonbeeld van vanzelfsprekende
onderlinge verbondenheid. Door te eten onder het toeziend oog van anderen, rekken
deelnemers bestaande sociale grenzen op en oefenen ze hun vaardigheid zich ‘bloot te
geven’ en het een tijdje uit te houden in de intieme nabijheid van anderen.

3 De maaltijd als uitwisseling van ‘iets wezenlijks’
Een derde onderwerp dat uit het onderlinge vergelijken van de interviews naar voren
komt is dat samen eten een uitwisseling is van ‘iets wezenlijks van het menselijk
bestaan’. Wat dat ‘wezenlijke’ nu precies is, vinden geïnterviewden moeilijk onder
woorden te brengen. Dit is te verklaren met het concept van de maaltijd als !sterke
belichaming"$(par 1); een maaltijd roept iets op, dat zich niet een-op-een laat omzetten
in verbale vorm, zonder dat daarbij betekenisverlies of betekenisverandering
optreedt. Via het delen (aanreiken en aannemen) van eten wordt een principiële
verbondenheid uitgedrukt, of anders gezegd, een verbondenheid die niet over
particuliere sympathie of antipathie gaat.
3.1 Onderlinge vergelijking
Seculiere maaltijden
Al tijdens het eerste interview dat ik in het kader van dit onderzoek hield, bracht de
geïnterviewde ter sprake dat mensen met de maaltijd ‘iets wezenlijks van het menselijk
bestaan’ delen. Als mensen samen eten kan een maaltijd tot een ‘viering’ van het leven
worden, voegde Mariëlle daaraan toe.
Ook anderen spreken over de principiële verbinding die de maaltijd is en legt.
Sandra (kok bij de roeivereniging) zegt dat eten !over liefde gaat#. Ze spreekt over de
manier waarom producenten, koks en gasten via het eten verbonden zijn. Ze vertelt
hoe ze zich tijdens het inkopen verbonden voelt met de boeren en daarom
rechtvaardige prijzen wil betalen. Maar tijdens het koken en serveren van eten op de
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roeivereniging heeft ze gemerkt dat ook de stijl van koken op de roeivereniging ‘over
liefde’ gaat. Ze merkt dat er veel aandacht zit in de bereiding van het eten, dat haar
trots en gevoel van eigenwaarde meekomt met wat ze serveert. Ze merkt bovendien dat
ze er waardering voor terugkrijgt. Produceren, bereiden, serveren en eten betekenen
voor haar dus een lange keten van verbondenheid. Claudia schetst nog een bredere
verbinding als ze zegt dat het eten in samenwerking met het hele universum tot stand is
gekomen. Ze beschrijft daarbij hoe de zon de energie gaf aan wat de mens eet, hoe
eten mensen aantrekt omdat ze die energie nodig hebben voor hun lichaam. Met
andere woorden, de maaltijd is een uitwisseling van een primaire behoefte en van
energie. In een maaltijd komt een verbondenheid tot uitdrukking, die verder gaat dan
een verbondenheid die uitstijgt boven onderlinge sympathie of antipathie en die zelfs
verder reikt dan de verbondenheid met mensen. In het eten zijn mensen verbonden met
het hele universum.
Avondmaal
Tijdens de avondmaalsdienst gaat het in de eerste plaats om de gedachtenis aan Jezus.
Tijdens het beluisteren van de bijbelpassage van de laatste maaltijd die Jezus met zijn
leerlingen hield, raken de deelnemers betrokken; het verhaal wordt niet afstandelijk
aangehoord, maar spreekt tot hun verbeelding. Wanneer daarna de avondmaalsrite zich
voltrekt, is het alsof ze ‘naar het moment’ worden ‘teruggebracht’" dat Jezus de laatste
maaltijd deelde met zijn leerlingen (Hendrik). Sommigen hebben moeite met de
nadrukkelijke, strenge en strakke stijl waarmee de handelingen worden uitgevoerd.
Maar bij anderen krijgt de ervaring mystieke250 trekken. Ze beschrijven het alsof Jezus
‘dichtbij’ is (Karine) in het precieze ‘na-doen’ (Mark). Het moment dat brood wordt
aangereikt is net als bij de seculiere maaltijden een uitwisseling van ‘iets wezenlijks’.
Volgens Janet is het alsof hun met het brood ‘iets basaals’ wordt aangereikt dat ‘van de
kant van de ander’ komt (Janet).
Voor verschillende geïnterviewden is het moment dat brood wordt aangereikt
een veelzeggend, maar moeilijk onder woorden te brengen moment. Het is een ‘heilig
moment’ (predikant Wijnand), ‘iets heiligs’ (Bettina). De zorg en aandacht waarmee het
Avondmaal wordt uitgevoerd, is uitdrukking van ‘de aandacht die er is’ (predikant
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Berend). Het is alsof de deler en ontvanger voor elkaar verschijnen als in een nieuw,
verrassend licht (Bettina, predikant Wijnand, Roelie). In de ervaringsbeschrijvingen is
het onderscheid tussen transcendentie en immanentie diffuus en vloeiend. De ander die
het brood aanreikt is zowel de deler die namens de gemeente deelt (predikant of
kerkenraadslid) als de ‘Ander met hoofdletter’ (Janet). Het aangereikt krijgen van het
brood wordt ervaren als een gebaar dat ‘liefde’ uitdrukt. Het ontvangen van het brood
wordt daardoor, volgens Lenny, een oefening om ‘iets te kunnen aanvaarden van een
ander’. Brood aannemen wordt zo een gebaar van !liefde kunnen aanvaarden van een
ander, van Jezus’. (Lenny) Geïnterviewden die een dergelijke ervaring hebben tijdens
het avondmaalsritueel zijn erdoor verwonderd en ontroerd.
Vergelijking
Wanneer we de seculiere maaltijden vergelijken met het Avondmaal, valt op dat beide
categorieën vormen zijn waarin deelnemers ervaren dat er ‘iets wezenlijks’ en ‘iets
basaals’ wordt uitgewisseld. De uitwisseling van eten wordt beschouwd als een blijk
van principiële verbondenheid en relatie. Anders dan de deelnemers aan de seculiere
maaltijden brengen deelnemers aan het Avondmaal deze ervaring in verband met het
christelijk geloof en het verhaal van Jezus. Soms komt dat verhaal tijdens de
uitwisseling dermate tot leven, dat het is alsof ‘Jezus heel dichtbij is’, of alsof !God
daarin doorklinkt’.

3.2 Interpretatie met behulp van menswetenschappelijke theorieën en concepten
De manier waarop geïnterviewden over de maaltijd spreken over de uitwisseling van
‘iets wezenlijks’ doet denken aan de manier waarop er onder sociologen, antropologen
en filosofen nagedacht is over de gebruiken en de waarde van het uitwisselen van
geschenken in bepaalde culturen. In deze paragraaf zal ik beschrijven hoe de manier
waarop het denken over het geschenk (bekend geworden als ‘de geschenkentheorie’),
helpt om de ervaring dat er met het eten ‘iets wezenlijks’ wordt gedeeld en ‘iets dat van
waarde is’ verder te duiden.
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De maaltijd geïnterpreteerd met behulp van de geschenkentheorie van Marcel Mauss
Uitspraken dat je met het eten !iets van waarde’" krijgt en dat !eten over liefde gaat’"
kunnen nader worden geïnterpreteerd met behulp van sociologische en filosofische
discussies rond het geschenk. Wanneer er onder filosofen of sociologen gesproken
wordt over het geven en ontvangen van geschenken, dan grijpt men vaak terug op een
studie van de Franse socioloog (antropoloog en vergelijkend godsdienstwetenschapper)
Marcel Mauss (1872-1950). In zijn essay over het geschenk beschreef Mauss op basis
van verschillende etnografische observaties de rol van het geschenk in culturen die
geen geldeconomie maar een gifteneconomie hebben.251
Mauss merkte verschillende dingen op. Ten eerste dat het bij het geven en
ontvangen van geschenken in de door hem bestudeerde economieën niet (of niet
uitsluitend) ging om wat er werd geschonken, of om wat daarvan de economische of
functionele waarde was, maar om het delen en ontvangen zelf. De voortdurende
uitwisseling van geschenken was vooral bedoeld om de relatie uit te drukken en te
onderhouden. Daarnaast merkte hij op dat het geschonkene desondanks niet
willekeurig was, maar dat in het geschenk iets van de schenker meeklonk: zijn intentie,
afkomst, wezen, of ‘geest’ (de hau, in de Maori-cultuur).252 Ten slotte merkt hij op dat
het gebeuren van schenken en ontvangen in de culturen met een gifteneconomie
ambivalentie in zich draagt, omdat zowel het schenken als het ontvangen van het
geschenk een verplichtend karakter heeft. Met het geschenk komt volgens hem altijd de
verplichting om het geschenk te ontvangen en op een later ogenblik op een of andere
manier terug te betalen met een wedergeschenk. Het schenken wekt weliswaar de
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suggestie van onderlinge welwillendheid en generositeit, maar creëert tegelijkertijd een
onontkoombare keten van schuld en eindeloze wederkerige afhankelijkheid.253
De observaties van Mauss maken het mogelijk bepaalde uitspraken van seculiere
maaltijden en het Avondmaal nader te interpreteren. Dit wordt het duidelijkst in
maaltijden waarbij er één-op één-contact is tussen de deler (kok, predikant) en de gast
(overige deelnemers). In een vergelijking tussen de uitspraken van Clara en Sandra,
(twee koks bij de roeivereniging) en die van predikant Berend wordt duidelijk dat zij
veel zorg en aandacht steken in de voorbereidingen en uitvoering. Bij het serveren of
delen van het brood komt deze aandacht en zorg nog het meest tot uiting. Met het eten
komt de aandacht voor de gast mee, maar ook iets van de identiteit, geest en intenties
(de hau, waarvan het equivalent in het Nederlands wellicht vertaald kan worden met
‘ziel en zaligheid’) van de deler (de kok, of de predikant). Met het eten wordt dus iets
gegeven dat niet zozeer draait om de economische waarde of het functionele nut van
wat er wordt gedeeld, als wel om wat er van de deler zelf in dat geven meekomt.
Verder is het, zoals Mauss stelde inderdaad toch niet willekeurig wat er wordt
aangereikt of geserveerd. Met complexe Ottolenghi recepten wordt iets overgedragen
van sensualiteit en trots van de kok. Met kleine stukjes brood wordt iets aangereikt dat
zo ‘basaal’ (Janet) is, dat het voorbij de gewone maaltijd naar ‘heiligheid’ of ‘heilige
grond’ (Predikant Berend) wijst.
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Waar Mauss nadruk legt op het verplichtende, bindende karakter van het
schenken in een giften-economie, is het verplichtende en bindende karakter bij de
onderzochte maaltijden minder duidelijk. Alles bij de maaltijd is gericht op het creëren
van goede sfeer. Het draait bij de maaltijden van de roeivereniging om goodwill, zegt
Sandra. Met het aannemen van het eten wordt de ander en diens aanbod van relatie
erkend, gezien en aanvaard. Dat kan door sommigen misschien als een drukkende last
worden ervaren, maar daarvan was in de interviews geen sprake. Er is dus geen reden
om aan te nemen dat deelnemers het krijgen van eten ervaren als het opleggen van een
schuld.
Uiteraard zijn er belangrijke verschillen tussen de maaltijd bij de roeivereniging
en die van het Avondmaal. Bij het serveren van het eten bij de roeivereniging staat de
gast centraal en daarnaast de kok, die waardering oogst voor alle inzet en bewondering
voor de kookvaardigheid. Bij het Avondmaal daarentegen is het de predikant en overige
deelnemers niet te doen om de waardering voor de predikant persoonlijk, of om zijn
liturgische vaardigheid. Met het delen wijst de deler van zichzelf af. Het gaat niet
uitsluitend om zijn persoonlijke aandacht en liefde voor degene aan wie hij geeft, maar
om ‘de aandacht die er is’ (zoals predikant Berend uitdrukt). Het geven heeft een
verwijzende functie naar een onzichtbare gever die door sommige ontvangenden
herkend wordt als ‘de Ander’, oftewel Jezus, of God zelf.
CONCLUSIE
Bij beide maaltijdencategorieën zeggen deelnemers dat er met een maaltijd iets
‘wezenlijks’ gedeeld wordt. Ongeacht of het bij de deelnemers spanning oproept (zoals
beschreven in paragraaf 2), drukt het moment dat er eten wordt gedeeld tussen deler (of
kok/host) en ontvanger (gast) verbondenheid uit. Op zijn best is het moment van
interactie tussen gever en ontvanger er een van wederkerige persoonlijke aandacht.
De geschenkentheorie van Mauss helpt ons om de maaltijd – en daarmee ook
het Avondmaal – te begrijpen als een uitwisseling waarin iets van de gever zelf (iets van
de levensgeest, de hau, of diens bezieling) overkomt via het eten. In de onderlinge
vergelijking met de seculiere maaltijd van de roeivereniging wordt duidelijk dat het
Avondmaal geïnterpreteerd kan worden als een geschenk waarin iets van de gever
doorklinkt. In het ‘iets’ is de identiteit en intentie (de hau, de ‘ziel en zaligheid’) van
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degene die deelt en - in het geval van het Avondmaal - van degene die de deler dat
moment representeert: ‘de Ander met hoofdletter’, Jezus of God. Met het delen wordt
tussen deler en ontvanger sfeer van goodwill gecreëerd en wezenlijke (principiële)
verbondenheid uitgedrukt.

4 De maaltijd als ijkpunt, voeding en medicijn
Ondanks de spanning en weerstand die door het samen eten wordt opgeroepen (zie
par. 2), doet de maaltijd goed, voor degenen die eraan deelnemen en zich aan het
gebeuren overgeven. Verschillende geïnterviewden beschrijven hun ervaring van de
maaltijd als een moment om tot zichzelf te komen. Ze gebruiken daarvoor
verschillende metaforen. Ze beschrijven de maaltijd als ‘voedend’, als een ‘haard’ en
als een ‘medicijn’. De maaltijd is als een verzamelpunt waarbij deelnemers tot rust
komen en beseffen wat ze als mens nodig hebben en wat het leven de moeite waard
maakt. Vooral het Avondmaal wordt door geïnterviewden daarnaast nog omschreven
met metaforen om aan te geven dat het Avondmaal niet alleen voedt en verwarmt, maar
ook prikkelt tot herbezinning. Het is een ‘ijkpunt’, ‘biecht’ en ‘refreshment’.
4.1 Onderlinge vergelijking
Seculiere maaltijden
Hoewel juist de open seculiere maaltijden eerder lieten zien dat het samen eten in een
publieke setting bij sommigen ongemak en weerstand oproept, is bij deze maaltijden
tegelijkertijd te zien dat het meedoen aan een maaltijd veel geïnterviewden goed doet.
Soms spreken geïnterviewden zelfs in medicinale metaforen, om de positieve werking
van de maaltijd te beschrijven. Selena merkt bijvoorbeeld dat ze voor even deel
uitmaakt van een levendige, feestelijke samenkomst, waarbij ze makkelijk in contact
kan komen met degene naast haar aan tafel. Terwijl ze zich als vluchtelinge klem
(!stuck#) voelt zitten tussen haar vroegere leven in Syrië en haar huidige bestaan in
Nederland, komt ze daar voor even van los. Dat is heilzaam voor haar. Ze noemt de
maaltijd ‘een medicijn’.
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Andere geïnterviewden zeggen eveneens dat de maaltijd een heilzaam effect
heeft. In het heilzame van de maaltijd gaan sociale en persoonlijke aspecten hand in
hand. Ik geef drie voorbeelden, alle drie vanuit de Vrijheidsmaaltijden. Ten eerste is er
het verhaal van Claudia (organisator van de Vrijheidsmaaltijd op Javaplein), die een
maaltijd organiseert om de polarisatie tussen Nederlanders en Duitsers aan de orde te
stellen. Via de maaltijd lukt het haar om haar benauwdheid over spanning die ze rond 4
en 5 mei tussen Nederlanders en Duitsers ervaart om te zetten in constructieve actie.
Ze merkt dat haar als Duitse lukt een sfeer van verbinding te creëren tussen zichzelf en
haar Nederlandse tafelgenoten. Daardoor voelt ze zich !in haar eigen kracht komen#.
Daarnaast is er het verhaal van Berdien (organisator van de Vrijheidsmaaltijd in
Diemen), die eveneens merkt dat er rond de maaltijd een sfeer van verbinding ontstaat,
omdat mensen van verschillende culturele groepen samenwerken om de maaltijd tot
een succes te maken. Dat is bijzonder, in een buurt waar ‘veel negativiteit’"heerst en het
samen leven tussen de verschillende culturele groepen normaal gesproken niet goed
lukt. Zij merkt dat het haar ook persoonlijk goed doet. Dankzij een leuk moment achter
de schermen lukt het haar haar vooroordelen even van zich af te zetten en plezier te
maken met mensen van groepen waar ze normaal weerstand tegen voelt.
Ten slotte is er het verhaal van Louise (organisator van de Vrijheidsmaaltijd op
het Entrepotdok), die merkt dat de maaltijd mensen uit haar buurt rond de tafel brengt,
die normaal gesproken langs elkaar heen leven. Dat is bijzonder volgens haar, omdat
‘de maatschappij’ er ‘niet zo toe uitnodigt’ om elkaar te ontmoeten: iedereen is ‘druk,
druk, druk’. Dat doet haar persoonlijk ook veel goed. Zelf wat ouder geworden is ze
bezorgd over de manier waarop ouderen vaak maatschappelijk aan de kant staan. Te
zien hoe mensen van verschillende generaties plezier hebben aan tafel maakt haar
daarom trots en ontroerd.
Dat de maaltijden een werking kunnen uitoefenen wordt ook zichtbaar in de
interviews op de roeivereniging. De maaltijd is een concentratiemoment (Jorien) en een
‘warme haard’ (Daniël), waar mensen bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten en naar
elkaar te luisteren. Dat het samenkomen in een sfeer van onderlinge hartelijkheid
deelnemers ook persoonlijk veel goed doet, blijkt vooral uit het interview met Camiel
en Sandra. Volgens Camiel is de clubmaaltijd een heilzaam ‘rustpunt’ en het moment in
de week om even uit ‘de ratrace’ te stappen. De maaltijd dwingt hem om zich op zijn
‘sociale leven# te richten en dat is goed voor hem. Dat heb je ‘als mens gewoon nodig’,
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zegt hij. Zoals Selena bij Eat to Meet sprak over de maaltijd als een medicijn, gebruikt
ook Sandra (kok bij de vrijdagmaaltijd op de roeivereniging) tijdens het interview een
medicinale metafoor om uit te drukken hoe het koken haar na haar baanverlies heeft
bevrijd van het gevoel een ‘sociale outcast’ te zijn. Ze zegt dat het koken ‘een
genezende werking’ op haar heeft gehad. Dankzij haar nieuwe kookvaardigheden heeft
ze iets waar ze trots op kan zijn en werd ze een gewaardeerd lid van de vereniging.
Avondmaal
Zoals al beschreven in par. 2 is de gemeenschap en onderlinge verbondenheid in de
beschrijvingen van geïnterviewden een belangrijk aspect van het Avondmaal. In de
onderlinge vergelijking met de seculiere maaltijden blijkt dat geïnterviewden de
maatschappelijke samenleving op ongeveer dezelfde manier ervaren als de seculiere
deelnemers. Het alledaagse leven is gejaagd. Normaal gesproken zijn de mensen druk
‘Ze rennen maar door, hè?’ (Jetske). In de maatschappij is de druk om te slagen groot:
!Het draait veel om de buitenkant#, volgens Froukje. Tegenover deze beleving van de
maatschappelijke druk ervaren geïnterviewden de avondmaalsdienst als een heilzaam
rustpunt (Froukje, Bettina, Gerard). Het is een moment om in gezamenlijkheid stil te
staan bij het verhaal van Jezus.
Deelname doet deelnemers goed. Predikant Berend noemt het Avondmaal een
!pharmacon#, een medicijn dat geloof !wekt en versterkt#. En hoewel deelnemers aan het
Avondmaal zich niet van dergelijke medicinale metaforen bedienen, blijkt de deelname
aan het Avondmaal wel een zekere heilzame transformatie te bewerkstelligen, zowel
voor hun soms tanende geloofsbeleving (par. 1), als voor hoe ze zich tot zichzelf en
anderen verhouden. Verschillende geïnterviewden (zoals Froukje, Jetske en Ilonka)
merken dat zij vanuit de alledaagse drukte en maatschappelijke druk de rust vinden en
zich na afloop gerustgesteld, zelfverzekerder, gevoed en opgeladen voelen.
Ondertussen blijkt het Avondmaal niet alleen een heilzaam rustpunt. Het
Avondmaal heeft volgens geïnterviewden elementen van ommekeer. Dit element
waarbij er vanuit het deelnemen ook een morele prikkel uitgaat, is in de interviews met
deelnemers aan de seculiere maaltijd minder zichtbaar. Het Avondmaal is
nadrukkelijker dan de seculiere maaltijd een moment van herbezinning. Sommige
geïnterviewden zijn zich ervan bewust dat ze in het alledaagse geneigd zijn zich mee te
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laten voeren in de heersende gejaagdheid en competitieve mentaliteit. Gerard erkent
bijvoorbeeld dat de neiging om anderen !een loer te draaien’"(Gerard) hem niet vreemd
is. Het Avondmaal is volgens hem ‘refreshment’. Het is een ‘opfrismoment’ van de
goede voornemens om als goed mens te leven en eerlijk met anderen om te gaan.
Geïnterviewden gebruiken diverse metaforen om de spirituele en ethische aspecten van
het Avondmaal te beschrijven. Anneke zegt dat het Avondmaal te vergelijken is met de
katholieke praktijk van de !biecht#. Volgens Froukje is het Avondmaal een wake-up call,
een oproep om je eraan te herinneren dat je als je een christen bent ook als christen
door het leven moet gaan. Janet omschrijft het Avondmaal als ‘een nieuwe kans# die
wordt aangereikt ‘om het goed te doen’. (Janet)
Vergelijking
Het valt op dat deelnemers bij beide categorieën maaltijden ervaren dat deelname hen
goed doet. Ondanks de ambivalenties die de intimiteit van het samen eten met zich
meebrengen (zoals beschreven in paragraaf 2), biedt de maaltijd een ‘rustpunt’ in een
jachtige maatschappij. Door samen te eten worden deelnemers weer mens, verbonden
met anderen. In de onderlinge vergelijking heeft het Avondmaal echter meer dan de
seculiere maaltijden, morele connotaties. Naast een sociaal helende ontmoeting is het
Avondmaal een moment van herbezinning, of ‘ijkpunt’, waar deelnemers hun
voornemen om als christen door het leven te gaan met nieuwe energie oppakken.

4.2 Interpretatie met behulp van menswetenschappelijke theorieën en concepten
Dat de maaltijd juist vanuit de hedendaagse maatschappelijke context een betekenis
krijgt als rustpunt, waarbij deelnemers zich kunnen opladen in een jachtige
maatschappij, kan nader worden geïnterpreteerd met behulp van de beschouwingen
van cultuurfilosofen en cultuursociologen. Deze beschouwingen plaatsen de diverse
particuliere uitspraken in een breed maatschappelijk perspectief. Ik beschrijf eerst de
maatschappelijke beschouwingen van filosoof Jean Luc Nancy en cultureel socioloog
Robert Sennett. Vervolgens schets ik hoe Albert Borgmann over de maaltijd spreekt als
een focal practice, een praktijk waarin deelnemers zich gezamenlijk concentreren op
menselijke waarden, zoals aandacht en verbondenheid.
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4.2.1 Cultureel-filosofisch en sociologisch perspectief: waarom samenleven moeilijk is
geworden
Verschillende cultuurfilosofen en -sociologen zijn weinig optimistisch als het gaat over
de manier waarop mensen de laatste decennia en in de toekomst samenleven.
Verschillenden beschrijven hoe de samenleving is verbrokkeld door technologisering,
globalisering en individualisering. De Franse filosoof Jean Luc Nancy stelt bijvoorbeeld
dat de globalisering kleine gemeenschappen zozeer heeft versplinterd dat mensen niet
meer in staat zijn om tot een minimale gemeenschappelijkheid te komen, die nodig is
om nog met elkaar te kunnen leven. Nancy’s essay is alarmistisch gekleurd;254 voor het
voortbestaan van de wereld is het nodig dat de mensheid erin slaagt een vorm van
gezamenlijkheid te vinden. De grote onderlinge verscheurdheid is volgens hem
levensbedreigend.255
Cultureel socioloog Richard Sennett hanteert een minder alarmistische stijl, maar
ook hij concludeert dat mensen steeds minder in staat zijn om met elkaar samen te
werken en samen te leven.256 In vroeger tijden wisten mensen zich in levensonderhoud
en productieprocessen sterk van elkaar afhankelijk. Meer dan nu waren mensen,
ondanks conflicterende belangen, in staat om vanuit het win-win principe met elkaar
samen te werken. Er waren talloze rituele praktijken waarin dialogische vaardigheden
werden gecultiveerd en samenwerking werd gepraktiseerd. De huidige hyperkapitalistische maatschappij draait echter niet meer op de onderlinge afhankelijkheid
en de gemeenschappelijke winst, maar op het principe van the winner takes it all.
Daarbij maximaliseert zich de ongelijkheid tussen de winnaars en een al maar
toenemend aantal verliezers.257 Sennetts boek leest als een pleidooi om de dialogische
praktijken en rituelen die er nog zijn te behouden.
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De besproken maatschappelijke schetsen van Nancy en Sennett zijn erg
algemeen en breed, maar geven de maaltijden een mate van maatschappelijke
relevantie, zelfs urgentie. Deze schetsen helpen om de deelname aan maaltijden te
beschouwen als pogingen om tegen de versplinterende krachten in terug te keren naar
wat het menselijk leven de moeite waard maakt.

4.2.2 De maaltijd als focal practice (Albert Borgmann)
Het lijkt nauwelijks realistisch om de rol van de onderzochte maaltijden op een
uitgebalanceerde manier te kunnen plaatsen in brede en somber stemmende
maatschappelijke beschouwingen zoals die van Nancy en Sennett. Maar dit is precies
wat de cultureel filosoof Albert Borgmann doet. Nadat hij op een vergelijkbare wijze als
Nancy en Sennett heeft beschreven hoe de globalisering en technologisering tot
vergaande individualisering en sociale versplintering hebben geleid, introduceert
Borgmann het concept van de focal practices.258 Met de term focal practices bedoelt hij
schijnbaar simpele praktijken waarin mensen zich concentreren op menselijke
waarden, oftewel wat voor hen het leven menswaardig en de moeite waard maakt.259
In Borgmanns denken is de maaltijd het archaïsche prototype van de focal
practice. Hij voert de term focal practices terug op het Latijnse woord focus, dat ‘haard’
betekent. De haard was volgens hem de plek in het Romeinse huis waar niet alleen het
eten werd bereid, maar ook gezamenlijk werd genuttigd en waar de huisgod werd
vereerd en verhalen werden gedeeld.260 De maaltijd was dus een concentratiepunt,
zowel een sociaal verzamelpunt als een plaats van gedeelde aandacht op wat het leven
zinvol maakte. Tegelijkertijd wijst hij ook op de hedendaagse connotaties van het
woord focus, dat over de menselijke, mentale aandacht gaat. Met de hedendaagse
technologisering van de samenleving versnippert de menselijke aandacht sterk, maar
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een maaltijd kan een praktijk zijn waar mensen zich in gezamenlijkheid concentreren
op de waarden die het leven en samenleven zin en samenhang geven.261
Borgmanns interpretatie van de maaltijd als een focal practice helpt om de
diverse en particuliere ervaringen en uitspraken van geïnterviewden vanuit een
omvattend concept te interpreteren en te verstaan binnen een bredere maatschappelijke
context. De open seculiere maaltijden, Eat to Meet en de Vrijheidsmaaltijden, kunnen
ondanks alle ambivalenties in de beleving geïnterpreteerd worden als (soms
onbeholpen) pogingen om met elkaar in contact te komen en naar verbinding te
zoeken – tegen de bovenbeschreven tendens waarin de samenleving individualiseert en
uiteenvalt, waarin de mentale aandacht versnippert en het niet goed lukt om samen te
komen rond iets wat verbindt.
De manier waarop geïnterviewde deelnemers aan de maaltijden bij de
roeivereniging over het gebeuren spreken als een ‘concentratiepunt’ en als een ‘haard’
stemmen wel opvallend overeen met het concept van de focal practice, zoals
Borgmann het beschrijft. Juist door de onderlinge vergelijking komt ook het Avondmaal
in beeld als een praktijk, plaats en ruimte midden in de maatschappelijke drukte. Het is
een focal practice, in die zin dat deelnemers zich in gezamenlijkheid concentreren op
het passieverhaal en zich heroriënteren op wat het leven en samenleven zin en
samenhang geeft. Daarbij wordt aan mogelijke verschillen in geloofsopvatting niet
zwaar getild (Roelie, Anneke). Het gaat er tijdens het Avondmaal om dat je aan !iets van
hetzelfde’ denkt (Roelie, Anneke). Het samenkomen rond dat ‘iets van hetzelfde’ heeft
een voedende en genezende werking, althans voor degenen die zich eraan overgeven.
CONCLUSIE
In de tweede paragraaf beschreef ik de ambivalenties die gepaard gaan met deelname
aan de maaltijd. Maar in deze paragraaf hebben we gezien dat de onderzochte
maaltijden voor veel geïnterviewden desondanks heilzaam en voedend zijn. Vanuit
sociaal-filosofisch en sociaal-cultureel perspectief is de maaltijd een praktijk waar
mensen samenkomen rond ‘iets van hetzelfde’. Tegenover het jachtige leven van
alledag, waarin mensen ‘maar doorrennen’ en langs elkaar heen leven, laten de
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maaltijden zich interpreteren als pogingen om samen te komen rond iets wat het leven
zin en samenhang geeft. De maaltijd wordt zo een oefening in een gezamenlijkheid,
die niet (meer) alledaags en vanzelfsprekend is. Deze oefening heeft een voedend of
zelfs heilzaam effect voor deelnemers. De maaltijd is een rustpunt, waar mensen naar
elkaar luisteren en waar deelnemers dan ook gehoord en gezien worden. Het denken
over de maaltijd als een focal practice helpt theologen om de maatschappelijke
relevantie van het Avondmaal te verwoorden. Het Avondmaal kan zoals andere vormen
van maaltijden worden geïnterpreteerd als een praktijk waarin mensen zich in
gezamenlijkheid concentreren op wat ze gemeenschappelijk van waarde vinden,
midden in een gejaagde en sociaal versplinterde maatschappij.

5 De maaltijd als een spel
In beide categorieën interviews zeggen deelnemers dat het gebeuren niet te ‘zwaar’,
ernstig of strikt moet zijn en dat er in de avondmaalsdienst of tijdens de maaltijd
voldoende ruimte moet zijn voor lichtheid, dankbaarheid, ontspanning en speelsheid.
5.1 Onderlinge vergelijking
Seculiere maaltijden
In de categorie van de seculiere maaltijden is het thema van de lichtheid belangrijk. De
maaltijden bij de roeivereniging zijn primair om te ontspannen en te genieten van het
samen zijn, midden in de soms zware werkweek. Bij Eat to Meet is een
maatschappelijk ernstige kwestie (de moeizame sociale integratie van newcomers) de
primaire aanleiding, maar de maaltijd heeft een feestelijk karakter dankzij de kwaliteit
en overdaad van de gerechten en de feestelijk klinkende live-muziek.
Bij de interviews naar aanleiding van de Vrijheidsmaaltijden is er eenzelfde
dualiteit. Geïnterviewden die het belangrijk vinden dat de maaltijden op een of andere
manier stilstaan bij het verleden van de oorlog en bij het belang van vrijheid en vrede,
benadrukken daarbij dat de vorm !niet te dramatisch’ (Mariëlle) moet zijn. Het kiezen
van een verhaal blijkt niet eenvoudig, omdat een verhaal aan veel eisen moet voldoen.
Een verhaal moet !speels#, maar tegelijkertijd ‘interessant’ zijn. Het moet passen bij het
publiek, het moment en de aanleiding van de bijeenkomst. Het moet voldoende
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persoonlijk zijn om aan te spreken, maar tegelijkertijd mag het ook weer niet te
persoonlijk zijn, ‘te veel blootgeven’"(Louise). Bij een gemengd !publiek#, waar mensen
uit verschillende culturen bij elkaar komen, is het kiezen van een verhaal extra
moeilijk. Politiek geladen thema’s kunnen traumatische herinneringen oproepen. Een
enkele organisator laat het verhaal daarom liever geheel achterwege (Nancy).
Avondmaal
Onder de geïnterviewde deelnemers aan het Avondmaal is er eveneens behoefte aan
ruimte voor lichtheid. Hendrik vraagt zich af waarom het lichaam zo weinig meetelt
tijdens het ritueel. Hij stoort zich eraan dat de dienst zwaar en somber is. Hij zou graag
zien dat het Avondmaal wat ‘losser’ was. Het zou volgens hem meer moeten aansluiten
bij het hedendaagse en alledaagse en meer ruimte moeten geven aan de vreugde en
aan dankbaarheid voor het leven. Roelie zegt iets soortgelijks, als ze zegt dat ze het
liefst gewoon met elkaar zou eten. Roelie en Hendrik hebben bovendien (evenals
Willeke) moeite met het zware taalgebruik, vooral van de bijbellezingen, maar ook de
zware woorden waarmee het Avondmaal wordt geïntroduceerd. Nog weer andere
geïnterviewden stellen dat er voldoende te genieten valt tijdens de avondmaalsdienst,
ondanks dat het om een ‘heel verdrietig verhaal’ draait, of zelfs een ‘verschrikkelijk
verhaal’ (Froukje). Men geniet van het orgelspel, de samenzang en het gezamenlijke,
plechtige ‘stilstaan bij de dood van Jezus’ (Jetske).
Vergelijking
Wanneer we de seculiere maaltijden vergelijken met het Avondmaal, valt op dat
geïnterviewden er in beide categorieën geïnterviewden zijn die vinden dat er een
evenwicht moet zijn tussen ernst en lichtheid. Net als het Avondmaal kunnen seculiere
groepsmaaltijden een ernstige aanleiding hebben, of een ernstige thematiek aansnijden,
maar daarbij is het volgens hen belangrijk dat het ‘speels’ gebeurt. Tijdens de maaltijd
moet er evenwicht zijn tussen privacy en persoonlijke openheid, lichtheid en diepgang.
Ook het Avondmaal is gekenmerkt door spel, ondanks het !verdrietige verhaal’" dat in
herinnering wordt gebracht: het is een soort !toneelspel#, een !doen alsof#, waarvan
genoten wordt. Ook hier zijn er geïnterviewden die vinden dat er tijdens de
avondmaalsdienst voldoende evenwicht moet zijn tussen de ernstige aspecten, en de
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aspecten van dankbaarheid, lichamelijkheid en vreugde om het leven. Bij beide
vormen van samen eten vinden geïnterviewden dat een maaltijd ruimte moet laten voor
de lichte kanten van het leven, voor ontspanning, vreugde. De maaltijd moet volgens
hen tegenwicht bieden aan de ernstige en moeilijke kanten van het leven, een
gelegenheid zijn om te genieten van het leven.

5.2 Interpretatie met behulp van menswetenschappelijke theorieën en concepten
Dat een maaltijd geslaagd is als het juiste evenwicht wordt gevonden tussen ‘lichtheid’
en ‘ernst’, kan worden verklaard met behulp van de theorievorming rond het ‘spel’.
De maaltijd geïnterpreteerd met behulp van de speltheorie van Johan Huizinga
Er zijn verschillende manieren denkbaar om de behoefte aan de balans tussen licht en
zwaar te duiden. Het zou bijvoorbeeld mogelijk zijn maatschappijkritisch op te merken
dat het verlangen om de ontmoeting inhoudelijk !licht’" te houden in lijn is met de
trivialisering en de amusements- of belevingscultuur.262 Vruchtbaarder lijkt het echter
om het spreken over licht en zwaar te duiden met behulp van de speltheorie van de
Nederlandse (en overigens doopsgezinde) historicus en cultureel filosoof Johan
Huizinga.
Huizinga gaat ervan uit dat het spelen een essentieel kenmerk is van de mens
(en overigens ook van dieren); meer dan een makend of werkend wezen (een homo
faber) is de mens een spelend wezen (homo ludens).263 Met andere woorden, de
behoefte aan spel is volgens Huizinga een essentieel kenmerk van de menselijke
structuur. Cultuur, in de zin van beschaafde cultuur, draagt volgens Huizinga dan ook
veel kenmerken van spel. Van de kenmerken die Huizinga aan het spel toekent zijn er
in elk geval een aantal te herkennen in de manier waarop de geïnterviewden spreken
over de maaltijden die ik heb onderzocht.

262

Bijvoorbeeld met een beroep op: Gerhard Schulze, Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der
Gegenwart (Frankfurt am Mainz, Campus Verlag, 2005); Alan E. Bryman. The Disneyization of Society
(London, Thousand Oaks and New Delhi: Sage Publications, 2004).
263

Johan Huizinga, ‘Homo ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur,’ in: Johan
Huizinga, Verzamelde werken V. Cultuurgeschiedenis III (1950; heruitgave L. Bummel et al., Haarlem:
H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 2007).

218

Zo gaat Huizinga ervan uit dat spel uit vrije wil wordt aangegaan. Bovendien
kan het spelen worden beschouwd als een uittreden uit het !gewone, eigenlijke leven’
en het betreden van een !tijdelijke sfeer met een eigenlijke strekking#.264 Daarnaast heeft
het spel volgens Huizinga een belangeloos (‘ledig#) karakter, in die zin dat het ‘buiten
het proces van onmiddellijke bevrediging van nooden en begeerten’ staat, maar is het
volgens hem tegelijkertijd ‘onmisbaar’ voor de gemeenschap van mensen. Het spel
vertegenwoordigt namelijk geestelijke en culturele waarden en geeft zo uitdrukking aan
de gemeenschap waarbinnen het gespeeld wordt.265 Ten slotte vraagt spel volgens
Huizinga een mate van ernst en overgave, in die zin dat het een bereidheid van
deelnemers vraagt om !erin op te gaan#, maar tegelijkertijd staat het spel juist in contrast
met de stemming van ernst en het serieuze van alledag; het spel verheft de deelnemers
en wekt vreugde op.266
De stelling dat het spelen wezenlijk behoort tot het mens-zijn helpt om de
behoefte aan het behouden en ruimte laten aan de lichtheid, de ontspanning en ‘het
speelse’ te verstaan als een basale antropologische behoefte. Zowel de onderzochte
seculiere maaltijden als het Avondmaal zijn voorbeelden van spel, in die zin dat deze
maaltijden een gelegenheid zijn om uit de ‘serieuze’, alledaagse werkelijkheid te
stappen en zich te laten meevoeren in ‘een tijdelijke sfeer met een eigenlijke strekking’.
Deelnemers van de seculiere maaltijden treden voor even een bijzondere werkelijkheid
binnen waar ze zich welwillender dan gebruikelijk opstellen tegenover andere
deelnemers en waar ze samen naast spanningen plezier beleven. Deelnemers aan het
Avondmaal geven zich tijdelijk over aan een ‘toneelspel’ en laten zich vervoeren door
een religieuze werkelijkheid, die in schril contrast staat met de werkelijkheid van
alledag. Geïnterviewden stappen deze alternatieve werkelijkheid vrijwillig binnen,
zonder dat daarmee een duidelijk economisch belang of nut wordt gediend, anders dan
de verheffing en de vreugde van de deelname zelf. De maaltijd is spel, in die zin dat
deze ruimte maakt voor vreugde te midden van de ernst van alledag.
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Binnen de academische wereld is dit belangrijk om in gedachte te houden.
Gastronomisch wetenschapper Fabio Parasecoli stelt dat de academie vanuit een
overmatige aandacht voor het rationele geneigd is om alle aspecten rondom voedsel en
het onderwerp van de maaltijd te onderzoeken, maar de categorie van persoonlijk
plezier daarbij buiten beschouwing te laten (‘we are often very good at leaving the fun
out of food’).267 Zonder oog te houden voor het vrije plezier waarmee aan de maaltijd
wordt deelgenomen en dat door de maaltijd wordt opgewekt, is de zin en de beleving
van het (samen) eten niet goed of niet volledig te begrijpen.
CONCLUSIE
De wederzijdse vergelijking tussen de interviews met deelnemers aan het Avondmaal
en de deelnemers aan seculiere maaltijden brengt een behoefte aan evenwicht tussen
privacy en persoonlijke openheid, lichtheid en diepgang (ernst) aan het licht. De
speltheorie helpt te verklaren dat schijnbaar nutteloos plezier, ontspanning en genot
wezenlijke aspecten zijn in beleving en betekenis van de maaltijd.
Het denken over de maaltijd vanuit het perspectief van de speltheorie daagt
theologen uit om grondig na te denken over de rol van speelsheid, ‘lichtheid’,
dankbaarheid en vreugde in de conceptualisatie van het Avondmaal.
TERUG- EN VOORUITBLIK
In dit hoofdstuk besprak ik de thema’s die uit de vergelijking tussen de seculiere
groepsmaaltijden en het Avondmaal naar voren kwamen. Tijdens de analyse van de
interviews bleken ervaring en interpretatie van deze vormen van samen eten op vijf
thema’s met elkaar te resoneren.
• Ten eerste zagen we hoe bij beide maaltijden niet alleen de eigen intenties en
houding van groot belang zijn bij de beleving van de maaltijden, maar dat
vormgeving van de maaltijd wezenlijk is voor de beleving ervan. Dit inzicht is
gekoppeld aan het ritueel-wetenschappelijk en religiewetenschappelijk discours over
performativiteit en iconiciteit. Zo werd duidelijk dat vormgeving inderdaad wezenlijk
van belang is, omdat het een sfeer creëert waarin deelnemers kunnen meegaan en
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omdat het vooral via de vormgeving is dat bepaalde betekenissen worden geëvoceerd
bij de deelnemers.
• Ten tweede zagen we hoe er met de maaltijd allerlei sociale ambivalenties gepaard
gaan. Dit is gekoppeld aan het ritueel-antropologische concept van communitas,
maar ook geduid als een ‘gastro-politiek’ onderhandelingsgebeuren. Het hielp te
begrijpen waarom sommigen de maaltijd ervaren als een bijzondere ontmoeting in
een sfeer van verbondenheid, terwijl anderen de maaltijd juist ervaren als een
ongemakkelijke confrontatie.
• Ten derde bleek hoe maaltijden kunnen worden beschouwd als een gebeuren waarin
‘iets wezenlijks’ wordt uitgewisseld. Dit werd gekoppeld aan het discours over de
geschenkentheorie van Marcel Mauss. Deze geschenkentheorie hielp om de
uitspraken van geïnterviewden over een ‘wezenlijke uitwisseling’ in verband te
brengen met het idee dat met het geschenk van eten (een maaltijd of brood en wijn)
iets van de schenker meekomt (haar of zijn hau, levensgeest).
• Ten vierde zagen we hoe maaltijden te midden van het drukke en soms veeleisende
maatschappelijke leven voor deelnemers een gelegenheid zijn om tot zichzelf te
komen en verbondenheid met anderen te ervaren. De cultuurfilosofische analyse
hielp daarbij de ervaring van geïnterviewden in breed maatschappelijk perspectief te
plaatsen en te interpreteren als een ‘focal practice’, een praktijk waarmee je je samen
met anderen concentreert op de dingen die leven zin en samenhang geven.
• Ten vijfde bleek dat bij de maaltijd behoefte bestaat aan een goede balans tussen
diepgang en ontspanning, ernst en spel. Maaltijden vertegenwoordigen weliswaar de
meest elementaire levensbehoefte (de behoefte aan eten, de behoefte om in
verbondenheid met God te leven), maar moeten volgens deelnemers ook plaatsen en
momenten zijn waar het goede en het lichte van het leven de ruimte krijgt en wordt
gevierd. Bij een maaltijd moet het er speels aan toegaan. Met behulp van de
speltheorie van Johan Huizinga werd deze behoefte om op te kunnen leven en te
spelen verklaard als een wezenlijke behoefte van mensen.
In het volgende hoofdstuk bespreek ik hoe we deze bovenstaande punten theologisch
kunnen duiden en wat dit alles zou kunnen aanreiken voor een doperse interpretatie
van het Avondmaal.
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6 THEOLOGISCHE INTERPRETATIE EN CONCLUSIES
De vraagstelling waarmee ik dit onderzoek begon, luidde:
Welke bijdrage levert een empirisch fenomenologische vergelijking tussen
seculiere groepsmaaltijden en het doopsgezind Avondmaal voor een contextueel
theologische interpretatie van het Avondmaal in doopsgezind perspectief?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn in de vorige hoofdstukken een aantal
seculiere maaltijden en een doopsgezinde avondmaalspraktijk onderzocht, beschreven
en vergeleken. Er zijn in het vorige hoofdstuk vijf verschillende thema’s beschreven die
tijdens de data-analyse en onderlinge vergelijking tussen beide verschillende
categorieën van samen eten naar voren kwamen. Deze thema’s zijn nader belicht
vanuit menswetenschappelijke theorieën en concepten.
In dit laatste hoofdstuk zal ik, bij wijze van antwoord op de onderzoeksvraag,
nagaan wat de onderlinge vergelijking tussen seculiere maaltijden en het Avondmaal
bijdraagt aan een theologische interpretatie van het Avondmaal in doopsgezind
perspectief. De beantwoording van de vraag is gestructureerd volgens dezelfde vijf
thema’s die in het vorige hoofdstuk besproken zijn. Bij ieder thema blik ik terug op wat
bij de vergelijking van de maaltijden naar voren kwam en vergelijk dit vervolgens met
de gangbare interpretatie van het Avondmaal in dopers perspectief, zoals ik die
geschetst heb in hoofdstuk 1. Hieruit komen suggesties voort om de bestaande doperse
interpretatie van het Avondmaal te actualiseren. Achtereenvolgens komen aan de orde:
het Avondmaal als werkzame vorm (par. 1), het Avondmaal als sociale bijeenkomst (par.
2), het Avondmaal als uitwisseling van ‘iets wezenlijks’ (uitwisseling van een geschenk)
(par. 3), het Avondmaal als voeding, ijkpunt en medicijn (par. 4) en het Avondmaal als
een spel (om het leven te vieren) (par. 5). Ik rond af met een evaluatie van de gevolgde
methode (par. 6) en een samenvatting (een ‘Tot slot’).

1 Het Avondmaal als werkzame vorm
1.1 Terugblik op de vergelijking
Het eerste punt dat uit de empirische vergelijking tussen Avondmaal en seculiere
maaltijden naar voren kwam, is dat de vorm van de maaltijd wezenlijk is voor beleving
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en betekenis ervan. Geïnterviewden gaven aan dat het voor een goede beleving van de
maaltijd en een goede beleving van het Avondmaal belangrijk is om ‘je best te doen’ en
met de juiste houding deel te nemen, maar bemerkten dat de maaltijd zelf grote invloed
had op hoe het gebeuren tussen hen en anderen verliep. De maaltijd heeft vanuit zijn
esthetische en materiële voorkomen een eigen werkzaamheid. Opzet en materiële
enscenering en de stijl van handelen blijken groot verschil te maken voor de sfeer. De
maaltijd blijkt een sterke belichaming te zijn; een praktijk met een evocerende kracht,
die in staat is betekenissen op te roepen. Via de vormgeving wekt de maaltijd een
speciale werkelijkheid op en verleidt deelnemers om daarin voor even ‘mee te gaan’.
Deelnemers worden (bijvoorbeeld door een driegangen-opzet met lange pauzes
ertussen) verleid tot onderlinge interactie, een sociale welwillende houding en zelfs tot
een bepaalde zienswijze.
Bij open seculiere maaltijden gingen mensen, die normaal gesproken weerstand
hebben om met elkaar om te gaan of die langs elkaar heen leven, elkaar beschouwen
als tafelgenoten tot wie ze zich te verhouden hebben als gesprekspartners. Het
Avondmaal creëert eveneens onderlinge verbondenheid. De vorm van het dichtbij
elkaar zitten en het gezamenlijk en gelijktijdig eten wekt een grote saamhorigheid op.
Bij het Avondmaal kwam er een nadrukkelijk religieuze betekenis bij. Via de kerkelijke
enscenering en de strakke (tot het uiterste gestileerde) aandachtige uitvoering wordt de
sfeer intiem en plechtig. Door deze aandachtige en plechtige stijl wordt het Avondmaal
een ‘toneelspel’ dat deelnemers meevoert in een christelijke voorstelling van de
werkelijkheid. Het brengt het verhaal waarin Jezus zijn laatste maaltijd eet met zijn
leerlingen tot leven. Zelfs deelnemers die het in het alledaagse ‘moeilijk’ vinden om te
geloven of die rationeel in het leven staan, blijken dankzij het precieze na-doen in staat
zich te laten meevoeren in de religieuze verbeelding van de liturgie.

1.2 Vergelijking met de gangbare interpretatie van het Avondmaal
Voor de doperse theologische interpretatie van het Avondmaal, zoals besproken in het
eerste hoofdstuk, is de bevinding dat de vorm van de maaltijd en van het Avondmaal
wezenlijk deel uitmaakt van de beleving en de betekenis ervan een verrassende
aanvulling op het doperse denken over avondmaalsliturgie. We zagen in het eerste
hoofdstuk dat volgens doperse theologen vooral de instelling van de deelnemers en hun
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onderlinge eenheid de kwaliteit van het Avondmaal bepaalt. Tegenover de overdadige
mispraktijk benadrukten doopsgezinden altijd gelijkwaardigheid, alledaagsheid en
soberheid (materiële en esthetische). Tegenover het ex opere operato, het principe dat
het Avondmaal een werkingskracht uitoefent onafhankelijk van menselijke intenties,
benadrukten de dopers het doorslaggevende belang van de morele en spirituele
gemoedstoestand (het geloof en de onderlinge eenheid) van de deelnemers. Dat de
esthetische vormgeving en de objectieve uitvoering een wezenlijke rol zouden spelen
in de beleving en zelfs in de betekenis van het ritueel, past niet goed in het traditionele
doopsgezinde liturgische zelfverstaan.
Met alle nadruk op de liturgische soberheid en op de menselijke intenties zou
men gemakkelijk kunnen veronderstellen dat vormgeving voor doopsgezinden niet ter
zake doet.268 Deze indruk wordt bevestigd door geïnterviewden. Verschillende
geïnterviewden spreken met argwaan of dedain over het Avondmaal of over rituelen in
het algemeen. Sommigen bekritiseren de manier waarop het Avondmaal wordt
uitgevoerd: het is te mooi, of te ‘strak’ en streng. Het mag wel wat ‘losser’ en ‘meer in
het hier en nu’. Er is weerstand tegen het formalisme dat met rituelen meekomt.
Ondertussen blijkt echter de vorm waarin het Avondmaal wordt uitgevoerd wel
degelijk van belang: het kan beleving van betekenis in de weg zitten of deze juist
bevorderen. Voor sommigen is het juist de zorgvuldige (of ‘strakke’) stijl van handelen
die de suggestie wekt dat er ‘meer’ in dat handelen doorklinkt dan wat de predikant of
de deler doet met brood of wijn. Voor hen wordt het gebeuren iconisch: een gebeuren
waarin God doorklinkt of een handelen waarin Jezus dichtbij komt. De zorgvuldigheid
waarmee de doeken van de tafel worden gehaald en het brood wordt aangereikt,
roepen een beleving op alsof er iets van God in dat handelen doorklinkt. Via de vorm
wordt het Avondmaal voor deze deelnemers een religieuze belevenis die vervolgens
moeilijk onder woorden te brengen is omdat er geen woorden zijn voor de rijke
ervaring. Bij anderen zit de vorm juist in de weg en blijft de ervaring van betekenis uit.
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Het beeld dat de vormgeving volgens doopsgezinden in een doperse setting sober en zelf niet
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Dit bevestigt het belang van de liturgische vorm en enscenering: vorm kan religieuze
betekenis oproepen en kan de beleving stimuleren, maar kan de beleving ook hinderen
en blokkeren.
De suggestie die uit het onderzoek naar voren komt is om in de theologische
interpretatie meer gewicht te geven aan de rol die vorm en uitvoering van het ritueel
hebben in de ervaring van de deelnemers. Los van de laatmiddeleeuwse polemiek werd
tijdens dit onderzoek duidelijk dat een ritueel een eigen werkzaamheid in zich draagt
hoe wezenlijk de specifieke vormgeving en aandachtige uitvoering is voor de beleving
van betekenis voor, tijdens en na het Avondmaal. In het vorige hoofdstuk zagen we dat
religiewetenschappers gebruikmaken van de pragmatische tekenleer (semiotiek) van
Charles Peirce. We zagen dat zij vooral teruggrijpen op diens verstaan van het begrip
Icon, om te kunnen verklaren hoe religieuze verschijnselen (rituelen en gebouwen,
voorwerpen) een religieuze werkelijkheid kunnen representeren. Deze inzichten
kunnen de bestaande doopsgezinde interpretatie van het Avondmaal verrijken.
Liturgiewetenschappen maken eveneens gebruik van semiotische concepten en
theorieën, maar daarbij komt de pragmatische tekenleer van Peirce, of zijn verstaan van
het begrip Icon meestal niet aan de orde.269
Dat er niet vaak over het begrip van het Icon wordt gesproken is opmerkelijk,
omdat er binnen de theologie al een lange geschiedenis is rond het begrip van het
icoon en de iconiciteit.270 Deze uitgebreide theorievorming biedt voldoende
aanknopingspunten om te verklaren hoe een ritueel als het Avondmaal in staat is het
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Liturgiewetenschappers die gebruik maken van semiotische theorieën om liturgische rituelen te
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perspectief van de kijker zodanig om te keren,271 dat het is alsof de heilige
werkelijkheid waarnaar met het ritueel verwezen wordt tot leven komt.
Dergelijke inzichten uit de semiotiek en de oudere iconografie zijn niet alleen
van betekenis voor de liturgiewetenschappelijke interpretatie van de avondmaalsrite,
maar hebben ook implicaties voor het systematisch-theologisch spreken over het
Avondmaal als sacrament. Dat het Avondmaal ook in een doperse setting voor
sommigen ‘iconisch’ wordt, bevestigt het idee dat het Avondmaal (zichtbaar) teken van
Gods (onzichtbare) presentie of toenadering kan worden. Dit betekent dat het
Avondmaal ook in een doperse setting een sacrament kan zijn. In paragraaf 3. kom ik
terug op de kwestie van de sacramentaliteit van het Avondmaal.

2 Het Avondmaal als sociale samenkomst
2.1 Terugblik op de vergelijking
Het tweede punt dat uit de onderlinge vergelijking naar voren kwam is dat de maaltijd
mensen samenbrengt en kan verbinden, maar dat een samenkomst rond een maaltijd
ook ongemak en gêne oproept. We zagen dat de maaltijd zijn sociale, verbindende
kant heeft, maar ook geïnterpreteerd kan worden als een gastro-politiek gebeuren
waarbij deelnemers de onderlinge verhoudingen bepalen of aftasten.

2.2 Vergelijking met de gangbare interpretatie van het Avondmaal
Voor een interpretatie van het Avondmaal is vooral de gastro-politieke kant van de
maaltijd een belangrijke aanvulling op de bestaande interpretatie in dopers perspectief.
Het eerste hoofdstuk beschreef het belang van het gemeenschapsaspect in de
doopsgezinde avondmaalsinterpretatie. De onderlinge eenheid en verbondenheid
waren zelfs bepalend voor de kwaliteit van de avondmaalsviering. De gemeenschap
rondom het Avondmaal werd door dopers voorgesteld als een toonbeeld van
271
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christelijke eenheid en verzoening. De auteurs van de doopsgezinde reactie op het
BEM-rapport beschouwden de gemeente rond het Avondmaal als een !stukje wereld’"
dat !geroepen is om zich als vredesgemeente !van de wereld te onderscheiden#. Het
onderliggende wereldbeeld is dus sterk dualistisch. De gemeente werd voorgesteld als
een !stukje’"gerealiseerd eschaton.
We hebben gezien dat dit doperse beeld van de gemeente als gerealiseerd
eschaton niet zonder kritiek is gebleven, omdat er met dit beeld van de gemeente
weinig rekenschap wordt afgelegd van de aardse realiteit van de lokale gemeenten en
hun leden. Daarom kwam de vraag op of de hoge verwachtingen ten aanzien van de
gemeente terug zouden keren in het spreken van geïnterviewden. Verder was de vraag
of de onderlinge vergelijking zou helpen om persoonlijke of aardse betekenissen in
beeld te krijgen.
Bij het empirisch onderzoek naar het Avondmaal bleek zeker het belang van het
gemeenschappelijke voor de geloofsbeleving. Het gezamenlijk ‘stilstaan bij de dood
van Jezus’, het gezamenlijk stil worden, wachten en deelnemen aan het eten en
drinken, helpt om mee te kunnen gaan in de gezamenlijke piëteit. Zonder het vieren in
de gemeenschap is het beleven van geloof (de christelijke belevingswereld) moeilijk,
minder intensief of zelfs onmogelijk. In sommige interviews is het gezamenlijke zelfs
nog fundamenteler: de relatie met de anderen in de gemeente wordt nauw in het
verlengde gelegd van de relatie met God. Een van de geïnterviewden noemt de relatie
met God en de relatie met de anderen in de gemeente ‘als een driehoeksverhouding’.
Voor een ander valt de relatie met God en met de ander zelfs zo samen dat het verschil
tussen de ‘Ander met hoofdletter’ en de ander-met-kleine-letter fluïde is. In de setting
van een doopsgezind Avondmaal is de onderlinge eenheid en verbondenheid dus
inderdaad zeer belangrijk en zelfs wezenlijk.
De onderlinge vergelijking met de seculiere maaltijden bracht aan het licht dat
het gemeenschappelijke niet alleen positieve gevoelens van verbondenheid, maar ook
gevoelens van gêne opriep. Samen eten impliceert een mate van intimiteit, waarin je je
als deelnemer !blootgeeft’"aan anderen. De nabijheid van de ander lijkt een besef op te
roepen kwetsbaar te zijn. Als de ontmoeting aan tafel niet voldoende geregisseerd
wordt, kan samen eten zelfs agressie oproepen. We kunnen concluderen dat gevoelens
van intense gemeenschapszin, weerstand en gêne elkaar niet uitsluiten, maar dicht
naast elkaar kunnen bestaan en misschien zelfs bij elkaar horen. Het is tijdens dit
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onderzoek gebleken dat niet alleen seculiere maaltijden maar ook het Avondmaal een
gastro-politieke kant heeft. De suggestie die uit het onderzoek dan ook naar voren komt
is om de ambivalentie in de beleving en de gevoelens van ongemak nadrukkelijker dan
voorheen mee te nemen in de theologische interpretatie van het Avondmaal. Het
Avondmaal wordt dan een praktijk waarin deelnemers onderhandelen over afstand en
nabijheid en aftasten hoe dicht de één de ander mag naderen. Wanneer deelnemers
zich bewust worden van de eigen gêne en desondanks in elkaars nabijheid de tijd
nemen die het kost om te eten, oefenen ze onderlinge intimiteit en kwetsbaarheid.272

3 Het Avondmaal als een uitwisseling van ‘iets wezenlijks’ (een geschenk)
3.1 Terugblik op de vergelijking
Het derde punt dat uit de onderlinge vergelijking tussen de seculiere maaltijden en het
Avondmaal naar voren kwam, is dat deelnemers van zowel de seculiere maaltijden als
van het Avondmaal ervan uitgaan dat met eten ‘iets wezenlijks’ wordt uitgewisseld.
Vooral in de vergelijking met de maaltijden bij de roeivereniging werd duidelijk dat het
moment van delen (serveren) en ontvangen belangrijk is in de beleving van
geïnterviewden. Zowel bij de roeivereniging als bij het Avondmaal bleek dat er veel
aandacht wordt geschonken aan voorbereiding en uitvoering van de maaltijd. De
manier waarop eten of brood wordt gedeeld, is, zoals predikant Berend het uitdrukt,
een blijk van ‘de aandacht die er is’. De manier waarop wordt aangereikt en ontvangen
smeedt een band tussen degene die opdient en degene die aanneemt.
Bij het Avondmaal is de beleving van dit moment religieus geladen. Het
‘broodmoment’ (Bettina), het moment dat het brood wordt aangereikt, bleek volgens
geïnterviewden een van de meest intieme en intensieve momenten in de beleving van
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De Amerikaanse systematicus Norma Wirzba interpreteert het Avondmaal langs dezelfde lijnen, als
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de dienst. Men vindt het moeilijk om de ervaring onder woorden te brengen. Het
woord !heilig’" wordt gebruikt om de beleving ervan te beschrijven (Bettina, Wijnand).
Als deler en ontvanger elkaar aankijken is het, zoals predikant Wijnand, Roelie en Janet
het beschrijven, alsof beiden elkaar plotseling zien in een grotere volledigheid of in een
ander licht. Een van de geïnterviewden verklaarde dat je iets krijg ‘wat van waarde is’.
Het is in het spreken van geïnterviewden niet zo duidelijk wie de gever van de
aandacht of ‘het waardevolle’ is. Het is alsof ze tijdens dat moment niet (meer) kunnen
onderscheiden tussen een transcendente en een immanente ‘gever’, zo zagen we. De
aandacht van degene die geeft kruist met de aandacht van degene die ontvangt. Het is
een moment waarin ‘Jezus heel dichtbij is’ of waarin God (‘de Ander met hoofdletter’)
doorklinkt.

3.2 Vergelijking met de gangbare interpretatie van het Avondmaal
Het punt, dat een maaltijd een gebeuren is waarin deler en ontvanger iets wezenlijks
uitwisselen en dat het Avondmaal wordt ervaren als een moment waarin God in het
rituele gebeuren doorklinkt, of waarin ‘Jezus heel dichtbij is’, is belangrijk voor de
doperse interpretatie van het Avondmaal. Als we terugkijken naar hoofdstuk 1 brengt
het ons terug bij de vraag of het Avondmaal beschouwd moet worden als een
sacrament. Tegenwoordig wordt de term sacrament in zijn algemene betekenis verstaan
als een ‘bemiddeling van de onzichtbare God in de zichtbare wereld’, maar onder
dopers wordt de term vaak verstaan vanuit de context van de laatmiddeleeuwse
mispraktijk, zo zagen we in hoofdstuk 1. Het leidde door de eeuwen heen bij veel
dopers tot aversie tegen de term ‘sacrament’, maar niet bij iedereen. We zagen dat
vroege doperse denkers zoals Menno Simons en Pilgram Marpeck geen bezwaar
hadden om de term sacrament te blijven gebruiken. De laatste jaren interpreteren ook
Noord-Amerikaanse dopers het Avondmaal in meer sacramentele zin. We zagen hoe
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het Avondmaal in de Mennonite Confession of Faith werd geïnterpreteerd als een
gebeuren waarin Jezus opnieuw gerepresenteerd werd.273
De bespreking van de verschillende bronnen van doperse avondmaalsinterpretatie toonde aan hoe veelzijdig en soms tegenstrijdig dopers het Avondmaal
verstaan. Het riep de vraag op of het onderzoek aanleiding zou geven tot een meer
sacramentele interpretatie van het Avondmaal. Bovendien was er de vraag of het
sacramentsbegrip of sacramenteel taalgebruik behulpzaam zou zijn om de ervaringen
van (Nederlandse) doopsgezinde deelnemers te interpreteren. Nu de ervaring van de
deelnemers aan het Avondmaal is beschreven en deze met de ervaringen van
deelnemers aan seculiere maaltijden is vergeleken, is het tijd om op deze vragen terug
te komen.
De vraag of het spreken van geïnterviewden aanleiding geeft tot een meer
sacramentele interpretatie van het Avondmaal, kan op basis van het onderzoek
bevestigend worden beantwoord. Op grond van de vergelijking doe ik de suggestie om
zowel de seculiere groepsmaaltijden als het Avondmaal te verstaan als een gebeuren
van schenken en ontvangen. Deze suggestie leidt tot een meer tweezijdig en daarmee
meer sacramenteel verstaan van het Avondmaal dan de voor doopsgezinden gangbaar
geworden interpretatie van het Avondmaal als puur menselijke, a-sacramentele
‘belijdenisdaad’. Als we het Avondmaal voor stellen als een schenken en ontvangen ter
uitdrukking van Gods liefdevolle omzien naar mensen en van menselijke trouw en dus
als teken van wederkerige presentie en relatie, dan komen we uit bij een sacramentele
avondmaalsinterpretatie.
De tweede vraag, of het sacramentsbegrip en het denken in sacramentele taal
behulpzaam is om de ervaringen van Nederlandse doopsgezinde deelnemers aan het
Avondmaal te interpreteren, lijkt bijna dezelfde te zijn als de eerste. Met het
bevestigende antwoord op de eerste vraag, lijkt ook de tweede vraag bevestigend te
moeten worden beantwoord. Toch heb ik op grond van het empirisch onderzoek naar
de beleving van deelnemers aan het Avondmaal bij de tweede vraag grotere
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Zoals in hoofdstuk 1 beschreven is een sacramentele interpretatie van Avondmaal en doop in
opkomst onder Noord-Amerikaanse dopers. De hier beschreven sacramentele interpretatie van het
Avondmaal is in lijn met deze trend. Ter vergelijking zie bijvoorbeeld de sacramentele interpretatie van
Irma Fast Dueck. Fast Dueck richt zich primair op een sacramentele interpretatie van de doop. In haar
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ocean of meaning’) en is de doop in staat een ontmoeting tussen God en mens te worden. Irma Fast
Dueck, Like a Fish in Water, 16.
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aarzelingen dan bij de eerste. Een beschouwing van de gehele dataset roept een
dilemma op, namelijk dat de ervaringen van geïnterviewden uiteenlopen.
Op grond van de interviews met een deel van de van deelnemers aan het
Avondmaal blijkt een meer sacramentele interpretatie van het Avondmaal aan te sluiten
bij de ervaring van dit deel van de geïnterviewden. We kunnen op basis van het
onderzoek met goed recht concluderen dat een meer sacramentele interpretatie
aansluit bij de ervaring van een aantal hedendaagse avondmaalsdeelnemers.
Een dergelijk bevestigend antwoord op de vraag naar het nut of de
behulpzaamheid van meer sacramenteel taalgebruik wordt bovendien ondersteund
vanuit het hedendaagse theologische en oecumenische discours over sacramentele
theologie. In dit discours is een convergentie zichtbaar tussen het doperse denken en
dat van denkers uit andere theologische confessionele tradities. We zagen in in
hoofdstuk 1 al hoe een herontdekking van het denken van de zestiende-eeuwse
historische doper Marpeck leidde tot een herwaardering van het sacramentele denken
in de eigen doperse traditie onder Noord-Amerikaanse dopers. Wanneer we Marpecks
metaforisch spreken over doop en Avondmaal vergelijken met een meer hedendaagse
katholieke theoloog Marie Louis Chauvet,274 vallen grote gelijkenissen op. Ook
Chauvet interpreteert sacramentaliteit van het Avondmaal als een symbolische
uitwisseling van het (niet-economische) geschenk.
Een nadere uitwerking en verklaring van het sacramentele denken biedt dus
voordelen voor een doperse interpretatie van het Avondmaal. Een sacramentele
interpretatie lijkt aan te sluiten bij ervaringen van een deel van de doopsgezinde
deelnemers en reikt een weg aan waarop dopers kunnen meegaan in een oecumenischtheologische convergentie. Deze laat zich gemakkelijk verbinden met aanknopingspunten in de eigen traditie die in de twintigste eeuw onderbelicht waren geraakt. Een
hernieuwde interesse in het sacramentele denken is niet alleen gemakkelijk te
verbinden met Marpecks metaforisch spreken over sacramenten als geschenken, maar
ook met het spreken van de Nederlandse doper Menno Simons. Met een groter inzicht
in het sacramentsbegrip, kan de manier waarop Simons over het Avondmaal sprak als
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een ‘sacramentelijk teken’ of als een ‘bruiloftsmaaltijd’275 opnieuw resoneren met de
meer mystiek geladen ervaringen van sommige hedendaagse deelnemers.
Toch moet ik vanuit een brede terugblik op de volledige set avondmaalsinterviews twee bezwaren aantekenen tegen een onverdeeld positieve antwoord op de
vraag naar de behulpzaamheid van het sacramentsbegrip. Ten eerste valt met een blik
op de avondmaalsinterviews op dat lang niet iedereen het Avondmaal ervaart als een
gebeuren waarin het is alsof God doorklinkt, of als iets waarin Jezus heel dichtbij komt.
Sommigen spreken vooral over de intensieve saamhorigheid van de gemeente en
brengen God daarbij niet zo duidelijk ter sprake. Voor nog weer anderen roept het
Avondmaal niets indrukwekkends of ontroerends op. Zij ergeren zich aan de strakke en
‘verheiligde’ vormgeving en uitvoering. Ze doen wel aan het Avondmaal mee, om deel
uit te maken van de saamhorige gemeente. Voor deze groepen geïnterviewden zou een
a-sacramentele interpretatie van het Avondmaal volstaan. Voor hen is het Avondmaal zoals de auteurs van de BEM-reactie het al verwoordden - als een (menselijke)
belijdenisdaad, waarin deelnemers aan elkaar belijden bij de gemeente te horen en
beloven ‘bij nood’ voor elkaar in te staan.
Een tweede bezwaar dat ik moet maken is dat geen van de geïnterviewden de
term sacrament gebruikt. Waar in de zestiende eeuw onder doperse denkers de term
nog vurige aversie opriep (zoals bij Conrad Grebel), of behoorde tot levend en
bruikbaar vocabulaire (zoals bij Simons of Marpeck), daar komt het woord in de
interviews geen enkele keer ter sprake. Het is op grond van dit onderzoek niet vast te
stellen waarom geïnterviewden het niet gebruiken. Het gegeven rechtvaardigt de
conclusie dat het sacramentsbegrip in ieder geval niet behoort het actieve en geleefde
geloofsvocabulaire.
Over het gewicht van deze bezwaren is discussie mogelijk. Men zou kunnen
wijzen op de normatieve taak van de theologie, waarbij het van de theoloog gevraagd
wordt vanuit de schatkamer van de theologische traditie woorden aan te reiken voor
geloofservaringen. Vooral wanneer er theologische woorden bestaan voor ervaringen
die niet kunnen worden verwoord met vervlakt seculier vocabulaire, zijn er goede
argumenten om de in onbruik geraakte theologische taal opnieuw te introduceren.
Zoals ik eerder in deze paragraaf zei heeft herintroductie van het sacramentsbegrip het
belangrijke voordeel dat tegenwoordige mystieke ervaringen via dit begrip makkelijker
275
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in verband gebracht kunnen worden met mystieke ervaringen in het verleden.
Tegelijkertijd is het juist dat ‘verleden’ van het sacramentsbegrip een hindernis voor
veel dopers en doopsgezinden. Het woord sacrament associeert niet alleen gemakkelijk
met mystieke ervaringen van eerdere generaties, maar is nu eenmaal ook historisch
belast connotaties van de transsubstantiatieleer en een mechanische transmissie van
genade. De polemiek, die het begrip tussen de verschillende confessionele tradities
heeft opgeroepen, zit een frisse herontdekking in de weg. We zien dan ook in de
praktijk van de oecumenische dialoog dat zelfs waar dopers toenemend begrip zeggen
te hebben voor wat andere confessionele tradities onder de term sacrament verstaan, zij
desondanks aangeven het begrip niet willen opnemen in hun geloofsvocabulaire.276
In hoeverre het sacramentsbegrip ooit tot geleefd geloofsvocabulaire zal behoren
van doopsgezinden, zal de tijd moeten uitwijzen. Tot op heden geven West-Europese
dopers en Nederlandse doopsgezinden in tegenstelling tot hun Noord-Amerikaanse
‘broeders en zusters’ in de praktijk dus de voorkeur aan taalgebruik met een minder
zware historisch theologische last. Voor doopsgezinden die betrokken zijn in de
oecumenische dialoog over de sacramenten in het algemeen of het Avondmaal in het
bijzonder zou een interesse in sacramentstheologie in ieder geval vruchtbaar zijn om
confessionele tradities met een sterke sacramentologie (zoals de katholieke traditie en
oosters-orthodoxe tradities) beter te verstaan.

4 Avondmaal als ijkpunt, voeding en medicijn
4.1 Terugblik op de vergelijking
Het vierde punt dat uit de onderlinge vergelijking naar voren kwam, is dat het
Avondmaal deelnemers voedt, troost en geneest. Ondanks het ongemak en de gêne die
het kan oproepen (par. 2) doet het Avondmaal deelnemers goed. Uit de onderlinge
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vergelijking bleek dat de maaltijd vandaag de dag vooral aan betekenis wint in een
culturele context waarin mensen onder druk staan om mee te gaan in het tempo van
alledag en maatschappelijk het hoofd boven water te houden. In die maatschappelijke
ratrace raken mensen snel afgesneden van anderen. In deze maatschappelijke context is
de maaltijd een gelegenheid, waar deelnemers verbondenheid kunnen ervaren met
anderen. Deze verbondenheid ‘heb je als mens nodig’, volgens geïnterviewden.
Verschillende geïnterviewden ervaren hoe geschonden zelfvertrouwen wordt versterkt
en hoe hun deelname hen voedt, hen helpt om vollediger mens te zijn.
Dit voedende, troostende en genezende aspect van het onderlinge samenzijn is
minstens zo belangrijk in de ervaring van het Avondmaal, als bij de andere vormen van
samen eten die zijn onderzocht. Bij het Avondmaal is de voedende en genezende
betekenis echter nadrukkelijker religieus en ethisch geladen. Deelnemers spiegelen zich
tijdens de avondmaalsdienst aan de manier waarop Jezus met mensen omging.
Nadrukkelijker dan de andere maaltijden is het Avondmaal een moment van
persoonlijke herbezinning. We hebben gezien hoe deelnemers het aangereikt krijgen
van brood en wijn verstaan als een nieuwe kans om hun leven te beteren. Ze
gebruikten verschillende metaforen om uitdrukking te geven aan dit ethische en
religieuze aspect: het Avondmaal is refreshment, ijkpunt, biecht en wake-up call.

4.2 Vergelijking met de gangbare interpretatie van het Avondmaal
Vergelijken we de bevindingen van het empirisch onderzoek met de gebruikelijke
interpretatie van het Avondmaal, dan valt op dat de gangbare interpretatie op dit punt
voor een groot deel overeenstemt met de hedendaagse geleefde ervaring ervan. In de
gangbare doperse avondmaalsinterpretatie komen van oudsher de ethische aspecten
nadrukkelijk aan bod. Het Avondmaal is door de eeuwen heen geïnterpreteerd als een
‘toonbeeld’ van onderlinge verzoening en als een belofte om onderling voor elkaar in te
staan. Daarbij hoorden woorden als ‘belofte’, ‘eedaflegging’ en ‘belijdenisdaad’.
Hedendaagse deelnemers aan het Avondmaal gebruiken woorden met soortgelijke
ethische connotaties, als ze spreken over ijkpunt, wake-up call, biecht en refreshment.
Tijdens het Avondmaal frissen deelnemers hun voornemens op om als christen door het
leven te gaan. Met hun deelname beloven ze bovendien om naar elkaar om te zien.
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Ondertussen vult de onderlinge vergelijking de bestaande interpretatie van het
Avondmaal aan. Ten eerste wordt het scherp binaire wereldbeeld van de gangbare
avondmaalsinterpretatie geproblematiseerd (gecorrigeerd). Bij de bespreking van de
BEM-reactie in het eerste hoofdstuk zagen we hoe de auteurs een scherp onderscheid
aanbrachten tussen de rond het Avondmaal verzamelde gemeenschap en de wereld
daar omheen. In het binaire wereldbeeld is de gemeente rond het Avondmaal een
alternatief ‘stukje wereld’, een toonbeeld van vrede en verzoening ten overstaan van
een verscheurde wereld. Vanuit de onderlinge vergelijking kan echter worden
aangetekend dat het Avondmaal daarin niet uniek is. Geïnterviewden van de seculiere
maaltijden schetsen een soortgelijk beeld van de maaltijd. Ook seculiere maaltijden
kunnen een pleisterplaats zijn midden in de alledaagse werkelijkheid waar mensen als
in een ratrace met elkaar omgaan en door het leven gaan. Eigenlijk hebben alle
onderzochte maaltijdsvormen het in zich om, minstens voor even, een alternatieve
werkelijkheid te scheppen waarin mensen hartelijker met elkaar omgaan dan in het
dagelijks leven.
De onderlinge vergelijking toont bovendien aan dat de deelnemers aan het
Avondmaal zich niet zo scherp van de wereld onderscheiden als in de doperse
interpretatie van het Avondmaal. Net als de deelnemers aan seculiere groepsmaaltijden
hebben zij hun kwetsbaarheden en onhebbelijkheden. Niets menselijks is hun vreemd,
zoals een kwetsbaar zelfvertrouwen of de neiging anderen ‘vliegen af te vangen’.
Geïnterviewde deelnemers aan het Avondmaal leven vanuit het voornemen om als
christenen door het leven te gaan, maar merken dat ze het moeilijk vinden om dat in
het leven van alledag consequent vol te houden. Ook het geloofsleven staat onder druk.
Het vanzelfsprekende dat je ‘gewoon geloofde’, ‘dat is niet meer’. Geïnterviewden
vinden het moeilijk onder woorden te brengen wat ze geloven en hoe ze dat beleven.
Ze kiezen hun woorden voorzichtig en houden preciserende vragen af. Sommigen
zeggen rationeel ingesteld te zijn en tijdens de avondmaalsdienst moeite te moeten
doen om hun rationele instelling van zich af te zetten. De avondmaalsdienst helpt hen
om zich mee te laten voeren in een christelijke voorstelling van de werkelijkheid.
In het eerste hoofdstuk zagen we hoe doperse theologen geneigd zijn zich op de
sociaal-ethische aspecten te concentreren en de persoonlijke en psychologische
aspecten buiten beschouwing te laten. Dankzij het empirisch onderzoek kwamen juist
deze aspecten in beeld. Via de onderlinge vergelijking werd duidelijk hoe maaltijden

236

als pleisterplaatsen zijn. Zo reikt deze methode een suggestie aan ter aanvulling van de
gangbare interpretatie. Voordat het Avondmaal een belijdenisdaad is, is het eerst een
biecht, ijkpunt en pharmacon, geneesmiddel. Het Avondmaal is niet alleen een daad
van mensen die ten overstaan van de wereld een belijdenis afleggen van hun geloof,
maar ook een gebeuren waarin zij iets ontvangen. Het Avondmaal helpt geloof versterkt
te kunnen beleven en vol te houden.

5 Het Avondmaal als een spel (om het leven te vieren)
5.1 Terugblik op de vergelijking
Het vijfde punt dat uit de onderlinge vergelijking naar voren kwam, is dat een maaltijd
volgens deelnemers van beide categorieën maaltijden een gelegenheid biedt om te
ontspannen en te genieten van de mooie en lichte kanten van het leven.
Er is een aantal deelnemers aan het Avondmaal die het liefste zou zien dat het
Avondmaal daarom wat ‘losser’ en ruimer gevierd zou worden. Roelie en Hendrik
zeggen te begrijpen dat het Avondmaal als nagedachtenismaal niet uitbundig kan zijn.
Toch spreken ze het verlangen uit dat het Avondmaal meer een maaltijd zou zijn
waarbij het lichaam meer kan proeven en meedoen. Ze zouden het liefst willen dat het
Avondmaal minder ‘gereduceerd’ was, meer een maaltijd in de volle zin van het
woord. Anderen daarentegen zeggen te genieten van de dienst, precies zoals die is, in
al zijn plechtigheid. Het orgelspel, de samenzang, de saamhorigheid en zelfs de
plechtige en droevige sfeer is voor hen een bron van esthetisch en zintuigelijk genot.
Maar het is een introverte vorm van genieten. Je zou kunnen zeggen, een genieten in
mineur.

5.2 Vergelijking met de gangbare interpretatie van het Avondmaal
Het verlangen van enkele avondmaalsdeelnemers dat het Avondmaal meer ruimte zou
geven aan de vreugde om het leven, vindt in de gangbare avondmaalsinterpretatie van
doopsgezinde theologen weinig aanknopingspunten. De avondmaalsinterpretatie van
de twintigste eeuw benadrukt vooral de sociaal-ethische implicaties van het
Avondmaal. Het verplichtende karakter van Avondmaal staat, zoals we zagen in het
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eerste hoofdstuk, sterk op de voorgrond. Dat het Avondmaal ook een ritueel zou zijn
waarbij men dankbaar de vreugde om het leven viert, zoals het in alle aardsheid en
lichamelijkheid is, kwam tot op heden in normatieve bronnen van doopsgezinde
avondmaalstheologie niet uit de verf.
De suggestie is dan ook om dit gemis en verlangen naar een meer aards en
lichamelijk verstaan van het Avondmaal te evalueren vanuit een breder theologisch
perspectief, dan het bestaande doopsgezinde theologische kader. Er zijn tradities die
over het Avondmaal spreken als een eucharistie dankzegging. Dit zijn dan ook de
tradities waarin de vreugde om wat van het leven gekregen is (of: over Gods algemene
voorzienigheid) een duidelijkere plaats heeft in de theologie en de liturgische praktijk.
Een andere mogelijkheid biedt de speltheorie. Denkend aan de manier waarop Johan
Huizinga het spel typeerde als een mogelijkheid om meer dan één werkelijkheid
tegelijkertijd te beleven, kan ook het Avondmaal geïnterpreteerd worden als een
samenkomst van meerdere werkelijkheden. In het Avondmaal komen immers de
werkelijkheid van het laatste Avondmaal, de geleefde werkelijkheid van alledag en de
verlangde werkelijkheid bij elkaar.

6 Evaluatie van de methode
Zoals gezegd in de inleiding is dit het eerste onderzoek waarbij Arvind Sharma’s
methode van de onderlinge vergelijking is geoperationaliseerd voor empirischfenomenologisch onderzoek en om het Avondmaal te vergelijken met seculiere
groepsmaaltijden. Het is bovendien, voor zover mij bekend, de eerste keer dat de
doopsgezinde interpretatie van het Avondmaal met behulp van empirischfenomenologische methoden werd onderzocht. In de inleiding op het proefschrift werd
dan ook al een methodologische evaluatie aangekondigd.
De benadering en gebruikte methoden hebben een aantal belangrijke voordelen
gehad. Via kwalitatieve onderzoeksmethoden werden diverse perspectieven beschreven
op wat samen eten vandaag de dag voor mensen betekent. Via de omweg van een
onderlinge vergelijking kwam ook het eigene van het (doopsgezinde) Avondmaal in
beeld. Deze omweg maakte het mogelijk om met enige afstand van de bestaande
historisch-theologische interpretaties (en oecumenische controversen) te kijken naar de
manier waarop het Avondmaal in een hedendaagse context wordt beleefd en wat dit
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voor deelnemers betekent. Langs deze benadering kwam het Avondmaal in beeld als
een multi-valent en veelzijdig ritueel. Het Avondmaal blijkt rijk aan betekenis te zijn.
Het is meer dan alleen een (puur menselijke) ‘belijdenisdaad’. Het is een vorm die
deelnemers mee kan voeren in een religieuze werkelijkheid, een enigheidsmaaltijd die
sociale spanningen oproept en kanaliseert, een geschenk dat als een symbolische
uitwisseling God kan representeren, een voedingsbron voor geloof en goede
voornemens en een spel of een viering van wat in het leven goed en mooi is.
De vergelijkende, empirisch-fenomenologische benadering kent ook
verschillende beperkingen. Ik noem er vier. Ten eerste kon vanwege de bewerkelijkheid
van de kwalitatieve onderzoeksmethoden slechts beperkt aandacht en tijd worden
besteed aan literatuur en bronnenonderzoek. In hoofdstuk 1 is het door mij geschetste
beeld van de gangbare doperse interpretatie van het avondmaal ondersteund met een
beroep op verschillende markante bronnen uit de doperse traditie. De selectie van
bronnen en de interpretatie van deze bronnen was echter noodgedwongen beperkt. Een
andere selectie was mogelijk geweest. Het beeld van de gangbare doperse interpretatie
zou bijvoorbeeld ook kunnen worden geschetst aan de hand van catechetisch of
homiletisch materiaal, of met een beroep op een andere selectie doperse denkers. In
een theoretischer georiënteerd vervolgonderzoek zou een beschrijving van de
historische doperse avondmaalsinterpretatie contextueler en meer oecumenisch ingezet
kunnen worden. In een dergelijke benadering zou men de zestiende-eeuwse
interpretaties van dopers als Hubmaier en Marpeck bijvoorbeeld meer in samenhang
kunnen bespreken met andere protestantse denkers uit hun tijd (zoals Huldrych
Zwingli).
Ten tweede zijn er de beperkingen die met iedere vorm van kwalitatief
onderzoek gepaard gaan. Kwalitatief onderzoek kenmerkt zich door een beperkte
dataverzameling. De onderzoeksresultaten zijn niet generaliseerbaar. De empirische
dataverzameling van dit onderzoek is beperkt tot de context van Amsterdam. Dit roept
vragen op ten aanzien van de relevantie en toepassing van de onderzoeksresultaten in
de toekomst en in andere doopsgezinde contexten. Wanneer dit onderzoek had
plaatsgevonden in een regiogemeente in Friesland of Groningen bijvoorbeeld, waren er
mogelijk nog andere thema’s ter sprake gebracht. Of doopsgezinden buiten Amsterdam
zichzelf in de uitspraken van hun Amsterdamse zusters en broeders herkennen, zal
moeten blijken. De dataverzameling is niet alleen plaatsgebonden, maar ook
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tijdgebonden. Nadat de data waren ingewonnen en geanalyseerd, maakte de Covidpandemie in 2020 de meeste vormen van samen eten buiten de kring van meest
vertrouwde intimi (de gezinsbubbel) onmogelijk. Tijd zal moeten uitwijzen of de
vormen van samen eten die bij dit onderzoek centraal stonden na de pandemie zullen
terugkeren en of zij dan nog steeds op dezelfde wijze worden beleefd en geduid.277
Een derde beperking hangt samen met de methode van de reciprocal
illumination, de wederzijdse verheldering. Volgens deze methode is een waargenomen
verschijnsel in de ene categorie pas relevant als er sprake is van een parallel in de
andere onderzochte categorie. Dit betekent dat er in de avondmaalsinterviews iets kan
oplichten dat voor de avondmaalsconceptualisatie waardevol zou kunnen zijn, maar
dat volgens de methodologische spelregels niet uit de (comparatief benaderde) analyse
naar voren komt. Ter illustratie wil ik een voorbeeld geven. In het interview met Karine
zegt zij, op het moment dat het interview eigenlijk is afgerond, maar de band nog
loopt, dat ze vindt dat de Heilige Geest maar weinig aan bod komt in de kerkdiensten.
Ze gaat ervan uit dat het juist de Heilige Geest is die mensen de kracht geeft om het
leven te doorstaan.
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik bedoel, dat kan misschien gek klinken. Maar
met het votum…onze hulp enzovoort enzovoort, daar komt de Heilige Geest
niet in [voor]. Soms op het eind, bij de zegen… dan denk ik ‘ha, daar heb je ’m!’
(Grinnikt) Ik heb het ook wel eens gezegd geloof ik, tegen de predikant, ‘die
Heilige Geest die mis ik vaak.’ (Karine 95:45)
In de onderlinge vergelijking met de seculiere maaltijden was er geen aanknopingspunt
om over de uitspraak te rapporteren. Vanuit de methodologische spelregels van het
onderzoek heb ik de uitspraak bij de analyse terzijde gelegd als een uitbijter.
Ondertussen echter bleef de uitspraak mij intrigeren. De Geest blijft niet alleen
ongenoemd in het liturgische leven van de VDGA, maar komt er ook bekaaid vanaf in
hedendaagse doperse academische studies.278 Vanuit de benadering van dit onderzoek
was er geen mogelijkheid om de uitspraak te rapporteren. Dat neemt niet weg dat de
uitspraak mogelijk een aanknopingspunt zou bieden voor een vervolgonderzoek naar
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de rol van de Heilige Geest in het doopsgezinde Avondmaal, of naar de theologische
consequenties van de afwezigheid van de Geest in de doopsgezinde avondmaalsinterpretatie.
De vierde beperking is dat de geleverde bijdrage niet uitvoerig is uitgewerkt in
een omvattende avondmaalsinterpretatie in doopsgezind perspectief. In hoofdstuk 5
zijn diverse menswetenschappelijke concepten en theorieën genoemd die meer kunnen
bijdragen aan de avondmaalsinterpretatie dan in dit onderzoek kon worden uitgewerkt.

TEN SLOTTE
Hiermee is de onderzoeksvraag beantwoord. De hoofdvraag van het onderzoek was
welke bijdrage een vergelijking tussen de seculiere maaltijd en het doopsgezinde
Avondmaal zou leveren aan de doopsgezinde interpretatie van het Avondmaal. Het
antwoord komt er samengevat op neer dat de vergelijking een aantal belangrijke
aspecten heeft aangereikt voor een hedendaagse interpretatie van het doopsgezinde
Avondmaal.
• Ten eerste is er het aspect van de vorm. De vorm waarin het Avondmaal gevierd
wordt mag in een doopsgezinde setting dan sober zijn, zij is wezenlijk voor de
betekenis die wordt opgeroepen en voor de beleving ervan. Juist door de vorm wordt
het Avondmaal een religieuze belevenis, oftewel een belevenis waarin het geloof tot
leven komt.
• Ten tweede is er vanuit de vergelijking aanvulling ten opzichte van de interpretatie
van het Avondmaal als een gemeenschapsmaaltijd. Het Avondmaal is (ondermeer)
een gemeenschapsmaaltijd, maar daarbij zagen we dat er ook bij het Avondmaal
spanningen optreden. Het Avondmaal is een onderhandelingsmaaltijd, waarbij
deelnemers afgetasten hoe dicht de één de ander tijdens het eten mag naderen.
Bovendien onderhandelen deelnemers met zichzelf; ze overwinnen de weerstand om
zichzelf aan de anderen bloot te geven en kwetsbaar te zijn.
• Ten derde draagt de vergelijking het aspect aan dat ook wel het sacramentele
genoemd kan worden. Het Avondmaal is een gebeuren waarin iets wezenlijks wordt
uitgewisseld. In het stilvallen, wachten, aanreiken en ontvangen wordt Jezus als
‘dichtbij’ ervaren en ‘klinkt God door’.
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• Ten vierde draagt de onderlinge vergelijking het aspect aan waarin het Avondmaal
voedend en zelfs genezend is. Het Avondmaal is een rustpunt, een gelegenheid tot
herbezinning en tegelijkertijd een nieuwe kans om de voornemens om als christen
door het leven te gaan met nieuwe energie te herpakken. In dit opzicht is het
Avondmaal voedend en versterkend.
• Ten slotte draagt de vergelijking het aspect van de vreugde en het plezier aan. Tijdens
het Avondmaal vieren de deelnemers het goede van het leven. In alle aardsheid en
lichamelijkheid genieten zij van het schone en het lichte van het leven.
Het vergelijkend onderzoek biedt geen geïntegreerde en omvattende interpretatie van
het Avondmaal. Integendeel: ik toon hiermee de veelzijdigheid en multivalentie van het
Avondmaal aan. Het Avondmaal, zo zagen we, is als sterke belichaming niet in
descriptieve taal om te zetten, zonder dat daarbij betekenisverlies plaatsvindt. Een
volledige en omvattende interpretatie is dan ook niet mogelijk. De vergelijking reikt
echter wel een aantal ingrediënten aan voor een contextueel toegespitste interpretatie
van het Avondmaal.
Terugkijkend naar de kennis waarmee ik het onderzoek begon, blijkt dat er via de
vergelijking een verrijking mogelijk is van de avondmaalsinterpretatie die werd
aangeboden aan het seminarium in de jaren negentig of in de reactie op het BEMrapport in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Zoals in de inleiding en het eerste
hoofdstuk beschreven werd het Avondmaal in deze jaren primair verstaan als een !asacramentele, menselijke belijdenisdaad’, een ritueel waarin de gemeente de gelofte
aflegde van de bereidheid om Christus na te volgen op zijn weg van vrede en
verzoening. Het Avondmaal was een reactie van menswege op de genade die van
Godswege al eerder verkregen was. Met deze ‘horizontale’, sociaal-ethische
interpretatie werd weinig aandacht besteed aan de persoonlijke aspecten of de aardse
realiteit van deelnemers, noch aan de theologische (‘verticale’) aspecten. Het idee dat
het Avondmaal een sacramentele betekenis zou hebben of mystiek zou kunnen worden
beleefd, kreeg geen ruimte.
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Nu is uit het empirisch onderzoek onder doopsgezinde deelnemers aan het
Avondmaal gebleken dat het aspect van gelofte beslist deel uitmaakt van de betekenis
die het Avondmaal voor deelnemers heeft. Deelnemers beschouwen het Avondmaal als
een ijkpunt en als een kans om de voornemens om als christen door het leven te gaan
met nieuwe kracht op te pakken (zie par. 3 van zowel hoofdstuk 5 als 6). Maar het
Avondmaal is meer dan alleen een menselijke belijdenis of een vorm van
ecclesiologische zelfexpressie. Zowel uit het empirisch onderzoek als uit de onderlinge
vergelijking is gebleken dat het Avondmaal in staat is een alternatieve werkelijkheid op
te roepen, die boven de menselijke realiteit uitgaat. Via het Avondmaal voelen
deelnemers (niet allemaal, maar toch zeker een deel) zich op een buitengewone wijze
aangesproken. Het is voor hen alsof de werkelijkheid waarnaar het Avondmaal verwijst
(Jezus die met zijn leerlingen maaltijd houdt en hun met het brood zijn liefde
voorhoudt) opnieuw tegenwoordig wordt. Zo blijkt dat het Avondmaal niet slechts een
sociaal-ethisch ‘horizontaal’ gebeuren is, maar ook een ‘verticaal’ theologisch en
christologisch gebeuren waarin God (soms) doorklinkt, of !Jezus heel dichtbij’ is.
Wanneer ik na dit alles te hebben samengevat nog een stap verder terugzet en
terugblik, ben ik me er echter van bewust dat mijn benadering evenzogoed beperkt is in
al zijn contextualiteit als de benadering van degenen die voor mij het Avondmaal
hebben geïnterpreteerd en deze interpretatie hebben onderwezen. Zij stonden in een
context waarin een heel specifieke, christocentrische en sociaal-ethische lezing van het
Nieuwe Testament het centrum was voor de theologische conceptualisatie. Dit leidde
tot een eenzijdige gerichtheid op het normatieve. Deze normatieve gerichtheid leidde
vervolgens tot een over-theoretisch, sociaal-ethisch idealisme. Maar waar zij destijds (in
navolging van Yoder) eenzijdig aandacht hadden voor de sociaal-ethische idealen en
weinig aandacht besteedden aan de geleefde ervaring van wie hun theologie moesten
leven in de werkelijkheid zoals die zich aan hen voordeed, is mijn benadering vooral
gericht op het laatste en weinig op het eerste, het normatief-idealistische. Daarmee is
ook mijn benadering eenzijdig. De sterke gerichtheid op de geleefde ervaring van het
geloof levert resultaten op waarin het normatieve ver te zoeken is. De resultaten geven
weinig (geen) idealistische richting aan de lezer.
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De achterliggende bedoeling van het onderzoek was om suggesties aan te dragen voor
een avondmaalsinterpretatie die aansluit op de ervaring van deelnemers. Deze
bedoeling past binnen de hedendaagse tendens om theologie empirisch te benaderen.
Mogelijk worden er momenteel en in de toekomst nog weer andere benaderingen
gevonden waarmee de theologische traditie en de ervaring met elkaar kunnen worden
verbonden. Ik ben wat dat betreft benieuwd naar wat de tijd brengt.
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SAMENVATTING
Bijeen om te eten.
Het doopsgezinde Avondmaal vergeleken met seculiere groepsmaaltijden
In een zoektocht naar theologie die nauw aansluit bij geleefde ervaring, stellen
verschillende theologen dat het zinvol is om aandacht te besteden aan de dagelijkse
omgang met ons voedsel. Een dergelijke aandacht voor zoiets alledaags als onze
omgang met voedsel zou een beter cultureel ingebedde theologische conceptualisering
mogelijk maken. Het onderzoek is te beschouwen als een toetsing van deze
veronderstelling. Ik vergelijk de beleving en de interpretatie van het Avondmaal met de
beleving en de interpretaties van enkele seculiere groepsmaaltijden. Daarbij maak ik
gebruik van het methodisch concept van de wederzijdse verheldering van
religiewetenschapper Arvind Sharma. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is:
Welke bijdrage levert een empirisch fenomenologische vergelijking tussen
seculiere groepsmaaltijden en het doopsgezind Avondmaal voor een contextueel
theologische interpretatie van het Avondmaal in doopsgezind perspectief?
In het eerste hoofdstuk beschrijf ik aan de hand van verschillende historische en
eigentijdse bronnen welke accenten dopers leggen in hun interpretatie van het
Avondmaal. In verzet tegen de liturgische praktijk en de theologie van de
laatmiddeleeuwse kerken hebben dopers altijd de soberheid van de liturgie benadrukt.
Tegenover het klerikalisme benadrukten zij de gelijkwaardigheid (congregationalisme,
in ieder geval in de liturgie). Ze wezen de gedachte af dat Christus in bloed en lichaam
werkelijk tegenwoordig was in het brood en de wijn (de transsubstantiatieleer). De
vraag of het Avondmaal überhaupt gedacht moest worden als een sacrament (of het
Avondmaal een zichtbaar teken is van Gods onzichtbare genadevolle toenadering)
werd door dopers verschillend beantwoord. Sommigen plaatsten het spreken over het
Avondmaal als sacrament tussen haakjes of wezen het van de hand, zoals de doperse
denker Balthasar Hubmaier (1480 – 1528) en de auteurs van de doopsgezinde reactie
op het oecumenisch BEM-rapport uit 1983. Voor hen was het Avondmaal een
menselijke gelofte, een eed, om Christus na te volgen en in gezamenlijkheid van de
gemeente de christelijke gezindheid opnieuw te belichamen. Anderen, zoals Pilgram
Marpeck (1495 – 1556) en de auteurs van de Noord-Amerikaanse Confession of Faith in
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a Mennonite Perspective, interpreteerden het Avondmaal daarentegen wel als
sacrament, als een gebeuren waarin de (normaal onzichtbare) presentie en genadevolle
toenadering van God zichtbaar, ervaarbaar en concreet wordt.
Terwijl er een verscheidenheid aan opvattingen is over de sacramentaliteit zijn
alle dopers het op een punt echter eens. Het Avondmaal is slechts zinvol en oprecht als
er vrede en eenheid is in de gemeenschap die het viert.

In het tweede hoofdstuk beschrijf ik de methoden die ik gebruikte om het Avondmaal
en de seculiere groepsmaaltijden empirisch te onderzoeken. Om met wat afstand van
de eigen theologische veronderstellingen te beschrijven hoe de seculiere maaltijd en
het Avondmaal worden beleefd en geïnterpreteerd, koos ik voor een empirisch
fenomenologische benadering. Ik selecteerde drie verschillende seculiere groepsmaaltijden (Vrijheidsmaaltijden, Eat to Meet en de clubmaaltijden bij een
roeivereniging) en een doopsgezinde avondmaalspraktijk. Alle geselecteerde maaltijden
vonden plaats in Amsterdam. Voor de dataverzameling maakte ik gebruik van
observerende participatie en kwalitatieve interviews. Bij de interviews hield ik de
vraagstelling open en algemeen. Zo kregen participanten maximaal de ruimte om over
hun ervaring te vertellen en deze te interpreteren. Bij de data-analyse ging ik vanaf het
begin vergelijkend te werk. Interviews met deelnemers aan seculiere maaltijden en
interviews met avondmaalsdeelnemers werden afwisselend geanalyseerd en gecodeerd.
Uit het voortdurend vergelijken van de interviews kwamen uiteindelijk vijf
thema#s naar voren waarbij de ervaring en betekenis van de seculiere maaltijden
overeenkwamen met die van het Avondmaal.
In het derde hoofdstuk presenteer ik de analyse van de interviews met de deelnemers
aan de seculiere maaltijden, in het vierde hoofdstuk die van de interviews met
deelnemers aan het Avondmaal. Om de vergelijking tussen de seculiere maaltijden en
het Avondmaal zo overzichtelijk mogelijk te maken, hield ik bij het eerste deel van de
datapresentatie zoveel mogelijk een chronologische volgorde aan. In het tweede deel
van de datapresentatie volgden de betekenissen die geïnterviewden aan het eten gaven.
In het vijfde hoofdstuk bespreek ik de vijf thema’s die uit de analyse en onderlinge
vergelijking van seculiere maaltijden en het Avondmaal oplichtten. Steeds laat ik zien
hoe het thema oplichtte in de datapresentatie van zowel de seculiere maaltijd als die
246

van het Avondmaal. Bovendien verdiepte ik de interpretatie van het thema met behulp
van concepten en theorieën uit menswetenschappelijke literatuur.
Het eerste dat bij de vergelijking opviel, was hoe belangrijk de vorm van de
maaltijd is voor de beleving en betekenis ervan. Via de vormgeving wekt de maaltijd
een werkelijkheid op in de verbeelding van deelnemers. Uit details van de vormgeving
lezen ze verschillende betekenissen af. Deelnemers aan de seculiere maaltijden lezen
van het uiterlijk van de maaltijd en de presentatie van het eten af hoeveel moeite en
zorg er aan de maaltijd is besteed. Deelnemers aan het Avondmaal lezen van de
aandachtige uitvoering van het ritueel af dat er iets ‘heel belangrijks’ gaande is, iets
‘heiligs’. Woorden en gebaren blijken in staat iets te doen wat uiteindelijk boven de
directe intenties van mensen uitgaat. Dit punt interpreteerde ik met behulp van de
ritueelwetenschappelijke en religiewetenschappelijke begrippen performativiteit en
iconiciteit.
Het tweede dat in de vergelijking van de interviews opviel, was dat de maaltijd
niet alleen verbondenheid, maar ook weerstand oproept. De intimiteit van het samen
eten, die soms bijzondere ontmoetingen teweegbrengt, roept tegelijkertijd ongemak en
weerstand op. Bij de nadere interpretatie vanuit menswetenschappelijke literatuur
interpreteerde ik deze twee kanten van de maaltijd, met behulp van het ritueelantropologische begrip communitas en het sociologisch inzicht dat elke maaltijd ook
een gastro-politieke dimensie heeft. Dat een maaltijd een gastro-politieke kant heeft,
wil zeggen dat iedere maaltijd een gelegenheid is waar deelnemers de onderlinge
verwachting(en) aftasten en onderhandelen over ieders (groepsdynamische) rol en over
de onderlinge verhoudingen binnen de groep. Het inzicht in de gastro-politieke
dimensie van de maaltijd leert te begrijpen waarom de maaltijd niet altijd als
verbindend wordt ervaren. Het aftasten en onderhandelen leidt niet voor iedereen tot
bevredigende resultaten. Sommigen ervaren de maaltijd daarom eerder als een
ongemakkelijke confrontatie.
Het derde thema dat uit de vergelijking naar voren kwam was ‘de maaltijd als
uitwisseling van iets wezenlijks’. Volgens geïnterviewden zijn mensen fundamenteel
met elkaar verbonden in hun behoefte aan voedsel. Met het geven en ontvangen van
eten wordt ‘iets wezenlijks van het bestaan’ uitgewisseld. Dit is verder geïnterpreteerd
met behulp van de geschenkentheorie van Marcel Mauss. Volgens Mauss is het
geschenk een gebeuren waarbij iets wezenlijks (de levensgeest) van de schenker
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meekomt in het geschenk. Waar iemand met volle aandacht eten aanreikt, reikt diegene
iets van zichzelf aan. Wie het met aandacht aangereikte met dezelfde aandacht in
ontvangst neemt, bevestigt en erkent daarmee de verbondenheid met de gever.
Het vierde thema dat in de vergelijking oplichtte, was dat de maaltijd een
genezende of voedende werking heeft. Vooral in een maatschappij waarin mensen zich
opgejaagd voelen, onder druk staan en langs elkaar heen leven, is de maaltijd een
rustpunt waar ze zich kunnen ontspannen en zich weer met elkaar kunnen verbinden.
Dit inzicht in de beleving van de maaltijd interpreteerde ik met behulp van het concept
van de maaltijd als een focal practice, van filosoof Albert Borgmann. Focal practices
zijn praktijken waar mensen samenkomen rond de waarden die hen verbinden, te
midden van alles wat hen in de hedendaagse maatschappelijke context onderling
uiteendrijft.
Het vijfde en laatste thema dat uit de vergelijking oplichtte, was het thema van
het spel. Volgens geïnterviewden moet een maaltijd een gelegenheid zijn waar je het
leven kunt vieren en plezier kunt hebben. Een maaltijd is dan wel een gelegenheid
waar je moeite voor doet om er iets van te maken en een gebeuren waarin ‘iets
wezenlijks’ wordt uitgewisseld, maar het moet tegelijkertijd tegenwicht bieden aan de
ernst van het leven. Volgens geïnterviewden moet de maaltijd een viering van het leven
zijn waar plezier en ontspanning volop de ruimte krijgen. Dit interpreteerde ik verder
met behulp van de speltheorie van Johan Huizinga. Volgens Huizinga is de behoefte
om te kunnen ópleven, te spelen en te vieren wezenlijk voor het menselijk bestaan.
In het zesde hoofdstuk leg ik de resultaten van de empirische studie en de vergelijking
naast de bestaande doperse interpretatie van het Avondmaal om te zien wat de
vergelijking tussen de seculiere maaltijden en het Avondmaal toevoegt aan de
gebruikelijke doperse interpretatie van het Avondmaal.
Het eerste resultaat van de vergelijking betreft het belang van de liturgische
vormgeving. Terwijl in het eerste hoofdstuk werd gezegd dat dopers vooral de soberheid
van de liturgie benadrukken en soms geringschattend spreken over formaliteit en
materiële vormgeving van de liturgische dienst, wijst het onderzoek erop dat
enscenering en uiterlijke formele details wel degelijk van belang zijn. Het is juist de
vorm die (al dan niet) in staat is religieuze beleving en betekenis op te roepen (te
representeren) bij deelnemers.
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Ten tweede bracht de vergelijking nieuw inzicht in het sociale aspect van het
Avondmaal. Terwijl het eerste hoofdstuk beschreef hoe belangrijk het gemeenschapsaspect (de gemeenschappelijkheid, onderlinge eenheid en vrede) is in de doperse
interpretatie, blijkt uit het onderzoek dat de grote intimiteit van de viering tegelijkertijd
gevoelens van ongemak en gêne oproept. Dit zijn gevoelens die bij de doperse
normatieve interpretatie van het Avondmaal normaal gesproken geen aandacht krijgen.
Op grond van de vergelijking met seculiere maaltijden kan ook het Avondmaal worden
geïnterpreteerd als een gastro-politieke onderhandeling over hoe dicht de één de ander
mag naderen. Deelnemers overwinnen de eigen weerstand om zich aan de anderen
‘bloot’ te geven, om kwetsbaar te zijn.
Ten derde verdiepte de vergelijking het begrip van de sacramentaliteit van het
Avondmaal. Het Avondmaal is, zoals ook andere vormen van samen eten, een
gebeuren waarin iets wezenlijks wordt uitgewisseld. In de rituele handelingen ervaren
sommigen dat het verhaal waarnaar het ritueel verwijst zo sterk tot de verbeelding
spreekt dat het is alsof het verhaal tot leven komt. Voor sommige deelnemers is het alsof
Jezus ‘heel dichtbij is’, of alsof God ‘doorklinkt’ in de intense aandacht waarmee brood
wordt aangereikt. Theologisch uitgedrukt kan het Avondmaal in een doperse setting dus
een sacrament worden genoemd, in die zin dat het voor een deel van de interviews een
zichtbaar teken wordt van Gods onzichtbare werkelijkheid. Er zijn echter redenen om
terughoudend te zijn in het gebruik van het woord sacrament. Het woord sacrament is
voor hedendaagse doopsgezinden nog altijd verbonden met de laatmiddeleeuwse
discussies over transsubstantiatie. Bekendheid met de betekenis van het begrip kan
behulpzaam zijn, bijvoorbeeld in dialoog met andere kerken. Maar vooralsnog is het
niet populair in het (geleefde) doopsgezind geloofsvocabulaire.
Ten vierde droeg de vergelijking het aspect aan waarin het Avondmaal voedend
en zelfs genezend is. Dit inzicht vult de gangbare interpretatie van het Avondmaal aan,
waarin het Avondmaal primair wordt geïnterpreteerd als een geloofsgelofte en een
sociaal-ethische opdracht. Uit het onderzoek blijkt dat het Avondmaal een aspect heeft
van geloofsbelijdenis, maar ook wordt ervaren als een rustpunt, een gelegenheid tot
bezinning. Midden in de maatschappij waar mensen onder druk staan, is het
Avondmaal een rustpunt waar deelnemers zich gezamenlijk concentreren op wat het
leven als christen zin en samenhang geeft. Deelnemers beleven het Avondmaal als een
moment waar zij nieuwe energie en kracht krijgen om als christen door het leven te
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gaan. Het Avondmaal is dus niet alleen een gelofte of een sociaal-ethische roeping,
maar ook voeding en zelfs een ‘medicijn’.
Ten slotte bracht de vergelijking de aspecten van spel, vreugde en plezier naar
voren. Deelnemers spraken de wens uit dat het Avondmaal een vorm van eten is
waarbij niet alleen wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van Christus en de ernstige
en plechtige kant van het geloof, maar waar ook de verbondenheid en het goede van
het leven wordt gevierd. Het Avondmaal zou een gelegenheid moeten zijn waar de
ernst en de lichtheid, het aards-lichamelijke en religieus-geestelijke met elkaar in
evenwicht zijn.
Na het bespreken van de thema’s die de vergelijking tussen de seculiere
maaltijden en het Avondmaal aandroeg, evalueer ik in de laatste paragraaf van
hoofdstuk zes de gehanteerde onderzoeksmethoden. Arvind Sharma’s suggestie om
verschijnselen uit seculiere en religieuze domeinen met elkaar te vergelijken om deze
verschijnselen beter te doorgronden, bleek inderdaad goed uit te pakken voor een
contextuele interpretatie van het Avondmaal. Dankzij de vergelijkingsmethode was het
mogelijk om bestaande kerkhistorische, en theologisch-historische gevoeligheden
tijdelijk aan de kant te schuiven om het Avondmaal met een frisse blik te onderzoeken.
De empirisch-fenomenologische benadering maakte het bovendien mogelijk om de
normatief-theologische veronderstellingen te beteugelen en te vragen naar het geleefde
geloof van hedendaagse doopsgezinden. De gehanteerde methoden brachten het
Avondmaal in beeld als een veelzijdig en veelbetekenend ritueel. Het verrijkte de
interpretatie van het Avondmaal. Het Avondmaal draagt bijvoorbeeld meer betekenis in
zich, dan wat een doopsgezinde typering van het Avondmaal als een (menselijke)
‘belijdenisdaad’ suggereert.
Tegelijkertijd levert de methode geen omvattende avondmaalsinterpretatie.
Sharma’s methode van de onderlinge verheldering doet alleen betekenissen oplichten
waar de ervaring van seculiere groepsmaaltijden weerklank heeft in die van het
Avondmaal. Het resultaat is fragmentarisch. Bovendien concentreert het onderzoek
door de gehanteerde vergelijkingsmethode zich vooral op die thema’s waar het
Avondmaal correspondeert met seculiere maaltijdsvormen. Betekenissen en kwesties
die uniek zijn voor het Avondmaal komen via deze methode niet in beeld en worden
niet meegenomen in de theologische interpretatie van het Avondmaal.

250

ENGLISH SUMMARY
Gathering to Eat: Comparing the Mennonite Lord’s Supper Practice with Secular
Communal Meals
In a quest for theology that taps into lived experience, theologians assume it is
appropriate to study our daily dealings with—or handling of—our food. It is presumed
that such interest in something as mundane as our daily handling of food would help
with the development of a theology that is more culturally embedded. The present study
tests this assumption.
I compare the experience and interpretation of the Lord's Supper with the experience
and interpretations of some secular group meals. In doing so, I make use of Arvind
Sharma's methodology of reciprocal illumination. This study focuses on the following
question:
What does an empirical phenomenological comparison between secular group
meals and the Mennonite Lord’s Supper contribute to a contextual theological
interpretation of the Lord's Supper?
In the first chapter, I describe what Mennonites highlight when interpreting the Lord’s
Supper. The description of the major concerns is built upon a selection of historical and
contemporary sources. In opposition to the liturgical practice and theology of the late
medieval churches, Anabaptists always stressed the value of a plain, unadorned
liturgical practice. They replaced the clericalism of the late medieval mass with
congregationalism (at least in the liturgy). They rejected the idea of transubstantiation,
which assumes that Christ’s body and blood are really present in the bread and wine.
The question of whether the Lord's Supper was to be thought of as a sacrament led to
various answers among Anabaptists. Many of them dismissed the term ‘sacrament’ in
relation to the Lord's Supper. For example, according to Balthasar Hubmaier (c. 1480 –
1528) and the authors of the Mennonite response to the 1983 ecumenical report
Baptism, Eucharist and Ministry (BEM), the Supper should not to be understood as a
sacrament but rather as an ‘act of confession’, an communal expression of the
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willingness to follow the example of Christ—and even to re-embody Christ in the world
(Church as the physical body of Christ since Christ’s ascension). Others, like Pilgram
Marpeck (c. 1495 – 1556) and the authors of the Confession of Faith in a Mennonite
Perspective (CFMP, 1995), did understand the Supper as a sacrament, considering it as
an event in which the (normally invisible) gracious presence of God becomes visible,
experienceable, and concrete. While there are differing views on the matter of the
sacramentality of the Supper, all Mennonites/Anabaptists agree that meaningfulness and
integrity of the Lord's Supper depend upon the degree of peace and unity of in the
worshipping community.
In the second chapter, I describe the methods used to empirically investigate the Lord’s
Supper and secular group meals. To be able to describe the experiences of secular
meals and the Lord's Supper while holding my theological assumptions in check, I took
an empirical phenomenological approach. I selected three different secular group
meals and a Mennonite Lord’s Supper practice. All meals took place in Amsterdam.
Furthermore, I used the instruments of observant participation and qualitative
interviewing. During the interviews, the questions were open and general (broad),
inviting participants to share anything they wanted, and as much as they wished, about
their experience. I took a comparative approach from start to finish of the analysis:
interviews with participants in secular meals and interviews with Lord’s Supper
participants were analyzed and coded synchronically. As a result of the continuous
comparison, I identified five themes where the experience of the secular meals
corresponded with the experience and meaning of the Lord’s Supper (each of these
themes are outlined here in detail below).
In the third chapter I present the analysis of the interviews with the participants of the
secular meals, and in the fourth chapter the focus is placed upon analysis of the
interviews with participants of the Lord’s Supper. In the first parts of both chapters, I
present the experiences moment by moment in a chronological order, to enable a
transparent comparison. In the last parts of chapter three and four, I present the ways
that the interviewees interpreted the commensality they had experienced.

252

In the fifth chapter, I discuss the five themes that emerged from the analysis and
comparison between the secular meals and the Lord's Supper. Presenting the themes
one by one, I show how each theme emerged from the analysis. In a second step, I
interpret the results using concepts and theories from humanities literature.
In the comparison, the first thing that emerged from both sets of participants was
a sense of how important the form and appearance of the meal was to the experience
and to its meaning. The mise en scene evokes an imaginative reality. It is as if
participants infer the meaning(s) of the meal, drawing this out from specific aesthetic
details of the meal. Participants of the secular meal read from the presentation and
appearance of the meal how much care and effort has been put into it. With the Lord’s
Supper, it is the attentive performance that tells the participants that the ritual points to
the holiness and importance of what is happening. Words and gestures turn out to be
able to ‘do’ something, which cannot be explained through pointing to the intentions of
the participant only. I interpreted this finding using the concepts of performativity and
iconicity from scholarly literature on ritual and on religion.
The second thing that stood out in the comparison of the interviews was that the
meal not only evoked experience of communion or solidarity, but also tensions.
Participants’ comments demonstrated that positive experiences of connection and
solidarity and feelings of discomfort and resistance can go together. Interpreting this
finding, I used the ritual-anthropological concept of communitas and the sociological
insight that every meal also has a gastro-political dimension. That every meal has a
gastro-political dimension means that every meal is an occasion where participants
explore mutual expectations and subtly negotiate mutual roles and relationships within
the dynamics of the group. Since this exploration and negotiation does not always lead
to satisfactory results for everyone, the insight in the gastro-political dimension of a
meal helps to understand why some perceive the meal as an uncomfortable
confrontation rather than an event of ‘warm’ and positive connection.
The third theme that emerged from the mutual comparison was that the meal is
interpreted as an exchange of something ‘essential'. According to the interviewees,
people are fundamentally linked in their need for food. With the giving and receiving of
food 'something essential of existence' is exchanged. This has been further interpreted
using the gift theory of Marcel Mauss. According to Mauss, the gift is an event in which
something essential (the life spirit) of the giver is included in the gift. Where people
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attentively hand over food, they give something of themselves. Likewise, whoever
receives the presented gift with the same attentiveness thereby confirms and
acknowledges the relationship with the giver.
The fourth theme that presented itself in the comparison was that the meal has a
healing or nourishing effect. Especially in a society where people feel rushed and under
pressure, and in which they often live in alienation from each other, the meal is a
resting point where they can relax and reconnect. I interpreted this insight within the
context of the meal using philosopher Albert Borgmann’s concept of the meal as a focal
practice. Focal practices are practices in which people come together around the values
that connect them, setting aside those things that drive them apart in today's social
context.
The fifth and final theme that came up in the mutual comparison was the theme
of play. According to interviewees, a meal should be an occasion where you can
celebrate life and have fun. A meal may be an occasion where you 'make an effort',
and an event in which 'something essential' is exchanged, but meanwhile the meal has
to be an occasion where the seriousness of life is counterbalanced. According to the
interviewees, the meal has to be a celebration of life. Aspects of pleasure and relaxation
should be given plenty of space to flourish. I interpreted this finding from the
comparison using Johan Huizinga's theory of play. According to Huizinga, the need to
play and celebrate is essential to human existence.
In the sixth chapter, I compared the results of the empirical studies and the comparison
with the Mennonite interpretation of the Lord's Supper, as described in chapter 1, to see
what the comparative and empirical phenomenological approach contributes to the
usual Mennonite interpretation of the Lord's Supper.
The first result of the mutual comparison concerns the importance of liturgical
form and design. While, in the first chapter, it was said that Mennonites emphasize the
value of unadorned liturgy and usually speak disparagingly about formality or the
material design of the Supper liturgy, the research indicates that formal design and mise
en scene is indeed essential to the experience of the meaning of the Lord’s Supper. It is
precisely the outward or material form that evokes (or fails to evoke) the experiences of
a religiously imaginative reality.
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Second, the comparison brought new insight into the social aspect of the Lord's
Supper. Even though the first chapter discussed how the communal aspect (especially
the communal unity and peace) is central within the Mennonite interpretation of the
Supper, we saw that the great intimacy of the celebration simultaneously evokes
feelings of discomfort and embarrassment. The normative Mennonite interpretation
does not accommodate for these experiences of discomfort. However, the comparison
with secular meals shows that the Lord's Supper can also be interpreted as a gastropolitical negotiation about how much intimacy and social closeness one can bear.
Participants overcome their own resistance toward exposing themselves to others or
being vulnerable.
Third, the comparison deepened the understanding of the question of the
sacramentality of the Lord's Supper. The Lord's Supper, like other forms of
commensality, is an event in which something essential is exchanged. In the ritual acts,
some find that the story to which the ritual refers is so imaginative that it is as if the
story comes to life. To them, it is as if Jesus is 'very close’ or as if God’s presence
abounds in the attentive sharing of bread. Theologically, one could agree that within a
Mennonite setting, the Lord's Supper can be called a sacrament, in the sense that for
some of the interviewees it becomes ‘a visible sign of God's invisible reality’. However,
there are reasons to be hesitant to use the word sacrament within a contextually
embedded interpretation. For contemporary Mennonites, the word sacrament is still
associated with late medieval discussions about transubstantiation. Acquaintance with
the meaning of the word will help Mennonites in the dialogue with people from other
church traditions. However, up to this point, it is not popular within lived Mennonite
vocabulary.
Fourth, the comparison pointed out the nourishing and even healing aspect of
the Lord's Supper. This insight complements the common interpretation in which the
Lord's Supper is primarily interpreted as a communal act of confession and expression
of loyalty in response to the social-ethical calling of the gospel. The research shows that
the Lord's Supper has an aspect of confession but is also experienced as an opportunity
to rest and to reflect. In the midst of society where people live in a state of stress, the
Lord's Supper is a haven where participants communally concentrate on what makes
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life as Christians meaningful and coherent. Participants experience the Lord's Supper as
a moment where they get new energy to go through life as a Christian. So the Lord's
Supper is not only experienced as a calling, but also as nourishment and even
‘medicine’.
Finally, the comparison brought up the aspects of play, joy, and pleasure.
Participants expressed the desire that the Lord's Supper would not only be an austere
and solemn memorial of the suffering and death of Christ. They would like to see that
the Supper is also celebration of communal unity, and the goodness and fullness of
(earthly) life. The Lord's Supper should be a place where seriousness and lightness, the
earthly physical and religious spirituality, are in proper balance.
In the last section of chapter 6, following my presentation of the insights that the
comparative study highlighted, I evaluate the methods used. Arvind Sharma's
suggestion to compare phenomena from secular and religious domains for a better
understanding of both phenomena worked well for a contextual interpretation of the
Lord's Supper. Thanks to the comparative approach it was possible to bridle existing
church-historical and theological-historical sensitivities and to investigate the Lord's
Supper from a fresh angle. Moreover, the empirical-phenomenological approach made
it possible to put existing normative theological interpretations of the Lord's Supper on
hold and gain insight into the lived faith of contemporary Mennonites. Through these
methods, the Lord's Supper emerged as a multifaceted and multivalent ritual. This
enriched the interpretation. For example, the Lord's Supper carries more meaning than
what a Mennonite characterization of the Lord's Supper as a (human) 'act of confession'
would suggest.
At the same time, the method does not provide a comprehensive theology of the
Lord’s Supper. Sharma’s method of reciprocal illumination only illuminates meanings
where the experiences of the secular communal meals correspond or resonate with the
Lord's Supper. The result is patchy and limited. Meanings and issues unique to the
Lord's Supper hardly come to the fore within the comparative analysis. So these are
mostly omitted in the theological interpretation of the Lord's Supper, as they do not
come into focus through this particular methodology.
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