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Funeraire Cultuur en de Grenzen van de
Secularisatie in Denemarken
*

Anne Kjærsgaard

Deze studie over de funeraire cultuur en de grenzen van de secularisatie in Denemarken vormt een
reactie op het boek Society without God (Samenleving zonder God) van de Amerikaanse socioloog
Phil Zuckerman. Zuckerman kwam op basis van vraaggesprekken tot de conclusie dat Denemarken
een van de minst religieuze landen ter wereld is. Een zwaarwegend argument daarbij was dat zelfs de
omgang met de dood geseculariseerd zou zijn. Dat is echter een heikel punt, want doorgaans wordt
juist het besef van de sterfelijkheid als een belangrijke bron van religie gezien. Zuckermans stellingname is aanvechtbaar, vooral omdat hij van het vooropgestelde idee uitgaat dat religie bestaat uit het
onderschrijven van een bepaalde geloofsinhoud. Bovendien veronderstellen de aanhangers van het
seculariseringsparadigma, onder wie Zuckerman, dat er momenteel slechts sprake kan zijn van een
afname van religie.
Sociologe Grace Davie heeft de vraag opgeworpen of er in deze zienswijze en benadering geen
religie buiten beschouwing (‘hidden from view’) blijft. Denemarken is het toonbeeld van de zogenoemde Scandinavische paradox: een zeer geringe mate van openlijk beleden geloof en van kerkbezoek
gaat hand in hand met een zeer grote mate van deelname aan kerkelijke overgangsrituelen (doop,
belijdenis, huwelijk en begrafenis) en officieel toebehoren tot de kerk. Derhalve heeft de idee van
kerklidmaatschap zonder geloof (‘belonging without believing’) postgevat.
Deze opvatting gaat echter voorbij aan de vraag op welke manier mensen religieus zijn. In deze
dissertatie wordt vanuit het perspectief van geleefde religie geprobeerd om opnieuw te kijken naar
religie in Denemarken, zelfs op plaatsen waar men die het minste zou verwachten. Mochten we in
gedragingen rondom de dood religiositeit aantreffen, dan duidt dat op grenzen aan de secularisering.
Denemarken is in dit opzicht een belangrijke testcase voor de seculariseringsthese. In het onderzoek
is gebruik gemaakt van uiteenlopende bronnen. Bovendien strekt het zich uit van het macroniveau, in
hoofdstuk 2, tot aan het microniveau, in hoofdstuk 5. Misschien zegt het laatste nog wel het meeste
over hoe religie ervaren en beleefd wordt door mensen die geconfronteerd worden met de dood van
een dierbare .
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Hoofdstuk 2 gaat over de in de medische literatuur veronachtzaamde invloed van religie op beslissingen aan het sterfbed met betrekking tot orgaandonatie. De medicalisering van de dood geldt als een
duidelijk teken van secularisatie, maar een vergelijking van orgaandonatie- en crematiecijfers tussen
protestantse en katholieke landen toont onverwacht een grotere terughoudendheid om organen te
doneren onder protestanten. Deze bevinding is niet zo vreemd als men zich realiseert dat de protestantse nabestaanden in tegenstelling tot katholieken, althans volgens hun eigen theologische traditie,
niets meer voor de overledene (die immers een persoonlijke relatie met God heeft) kunnen doen. Als
gevolg van zulke diepgewortelde religieuze overtuigingen ervaren de naaste familieleden, zelfs als zij
niet meer praktiseren, het afscheid als definitief en kunnen zij in emotioneel opzicht moeilijker afstand
doen van een dierbare. Deze onvermoede religieuze factor zou, als mijn gevolgtrekking inderdaad
klopt, de moeite van verder empirisch onderzoek aangaande de concrete beslissingen aan het sterfbed zeker waard zijn.
Hoofdstuk 3 biedt een kritische beschouwing van Zuckermans studie die de impuls tot mijn onderzoek
gaf. Deze literatuurstudie zet het werk af tegen de benaderingen van Meredith McGuire en Martin
Stringer met betrekking tot geleefde religie. Juist praktijken rondom de dood die tot de geleefde religie behoren werpen de vraag op of de omgang met de dood wel zo geseculariseerd is als Zuckerman
beweert. Het pleit vanuit een verandering van perspectief voor een grotere waardering voor het religieus handelen in de studie van religie. Verder laat ik zien dat Tony Walters’ modellen van de organisatie
van uitvaarten verband houden met verschillende modellen van de welvaartstaat. Het uitgebreide
noordse welvaartstaatmodel, dat geldt voor Denemarken, past bij het religieuze model.
Hoofdstuk 4 beschouwt niet-voorgeschreven religieuze praktijken op het kerkhof die in toenemende
mate ingeperkt worden door schijnbaar geseculariseerde, modernistische ontwerpen van graven en
kerkhoven, alsook de regelgeving omtrent begraafplaatsen. De omarming van crematie door de kerk
bood verdere mogelijkheden om kerkhoven te zuiveren van ongewenste religieuze praktijken en versterkte de handhaving van protestantse normen. Onder de dekmantel van esthetische overwegingen
wordt, zoals conflicten laten zien, geleefde religie als in strijd met de spirituele (‘gedematerialiseerde’)
opvatting van de officiële religie aan allerlei beperkingen onderworpen. Het uiterlijk van de kerkhoven
materialiseert aldus een bepaalde vorm van religie met een bepaald begrip van materiële cultuur en
troost. Het modernistische kerkhof is daarmee geen symbool van secularisatie of van het verdwijnen
van officiële religie, maar toont aan dat de Lutherse kerk haar greep op de begraafplaats juist vergroot.
Hoofdstuk 5 concentreert zich op het ritueel van het grafbezoek als vorm van geleefde religie. Een uitgebreide en gedetailleerde casestudy volgt een rouwende familie gedurende langere tijd in haar communicatie met de overledene. Het graf wordt zorgvuldig ontworpen en dient als belangrijkste con-

F u neraire Cult u ur en Secu lari sat i e in D e n e m a r k e n – S um m a r y | K jæ r s g aar d

121

Yea r b o ok for R i t ual an d L i t urgi cal St ud ie s 3 3 ( 2 0 17 ) 12 0 – 12 2

tactpunt. Het kerkhof blijkt een plek te zijn om te delen en om te zorgen en kan daarmee beschouwd
worden als vruchtbare grond voor geleefde religie. De relatie tussen de levenden en de doden wordt
voorgesteld als wederkerig en aan de overledene worden bovenmenselijke krachten toegeschreven.
De studie vertelt ook over de actieve rol van de grafbezoekers binnen de beperkingen van de officiële
religie: het luthers zijn valt hier voor de betrokkenen samen met de uitvoering van religieuze praktijken die het dagelijkse leven met de overledene willen voortzetten.
Hoofdstuk 6 draait om praktijken met foto’s en fotograferen bij graven. Vanuit vergelijkend perspectief poogt het licht te werpen op de protestantse verontwaardiging over foto’s op grafstenen, die
gezien worden als getuigend van slechte smaak (lees: bijgeloof). Niettemin is het maken van foto’s
van en bij graven een veel voorkomende praktijk in Denemarken. Deze foto’s worden volop aangetroffen in fotoalbums en op gedenksites op internet. De grafstenen vormen een substituut voor de
overledene. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de sociale tijd waarin de beëindiging van de
individuele levensduur van ondergeschikt belang is, zolang de sociale dood maar tegengehouden of
uitgesteld kan worden. In de hiermee verbonden praktijken gaat het om meer dan een herinnering,
aangezien het voortleven van de gestorvene wordt benadrukt.
Als deze studie één ding heeft aangetoond, dan is het wel dat de vermeend areligieuze Denen weliswaar niet zo uitgesproken zijn over hun geloofsovertuigingen, maar dat ze in het aangezicht van de
dood wel degelijk geleefde religie in de praktijk brengen.
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