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Alleswat een
godsdienst de
moeitewaard
maakt, wil IS
uitroeien

I k had een kennis van me beloofd te
luisteren naar een radioreportage die
hij had gemaakt. Liever had ik dat niet
gedaan, want de reportage heette ‘Ma-
nagement van Wreedheid’, en ging

over het beleidsplan dat Islamitische Staat
hanteert om haar terreur zo efficiënt moge-
lijk uit te voeren. Er waren gezelliger din-
gen te bedenken. Ik stelde het luisteren dan
ook zo lang mogelijk uit, totdat mijn kennis
liet doorschemeren dat zoveel desinteresse
jegens zijn werk niet erg netjes was. Dus
luisterde ik.
Eén fragmentje bleef nog lang nagalmen.

Hoofdzaak, zo legde het terreurbeleidsplan
uit, is dat alles draait om geweld, grofheid,
terreur, anderen angst aanjagen en afslach-
ten. Om dit te bereiken, moet vóór alles ver-
meden worden dat een strijder zachtheid
van karakter toont: ‘een zachtmoedig ka-
rakter is de eerste stap tot falen van de
strijd’.
Dit had natuurlijk geen diepe indruk hoe-

ven maken – het lijkt nogal wiedes dat de
zachtmoedigen van geest geen terreuroorlo-
gen zullen winnen. Toch begon me nu pas
iets te dagen. Het is inmiddels wel duidelijk
dat IS, en eerder Al-Kaida (en Saoedi-Arabië
al sinds het ontstaan van dat land) doelbe-
wust heiligdommen, relikwieën en eeuwen-
oude graftombes plunderen en vernietigen.
Dat ze daarmee cultuurgoed van onschat-

bare waarde wegvagen, is al om te huilen.
Maar al deze gebouwen en plekken staan
ook ergens voor. Ze staan voor een gedach-
tengoed dat, inderdaad, een bepaalde zacht-
moedigheid van karakter kan doen ontwik-
kelen.
De sjiitische islam, uitdrager van een ver-

fijnde mystiek, is mede daarom een bedrei-
ging. De mystiek leert tenslotte boven dog-
ma en starheid uit te stijgen. Weg ermee.
De volksislam, waarin gelovigen troost of

zegen vragen middels heiligen, omdat God
zo ontzettend groot is dat je hem persoon-
lijk nauwelijks durft aan te spreken: weg er-
mee.
De plaatsen waaromheen een magisch

aura hangt omdat er illustere voorvaderen
hebben rondgelopen: weg ermee.
Alles wat riekt naar enige speelsheid of

metaforische interpretatie van een heilige
tekst: weg ermee.
Alles wat aanzet tot stilte, bezinning of re-

flectie: weg ermee.
Dus alles wat een godsdienst de moeite

waard maakt en boven de zwaarte van het
dagelijks leven uittilt, moet worden uitge-
roeid.
Deze overpeinzingen staan, zo zult u be-

grijpen, niet letterlijk in het doelbewuste
handboek genoemd. ‘Management van
wreedheid’ is een praktische leidraad voor
wrede oorlogsvoering. Die wordt al netjes
in de praktijk gebracht. En waar we treuren
om het verlies van mensenlevens, worden
tegelijkertijd ook hele tradities van denken
en leven vernietigd. In grote gebieden ver-
anderen mensen in oorlogsrobots, zowel da-
ders als slachtoffers. Zij zullen zelden nog
de kans krijgen tot een andere ontwikke-
ling van de geest dan grofheid en terreur.
Letterlijk karaktermoord.

Venne wil, zegt ze, graag persoonlijk getinte
uitvaarten verzorgen waar de klant tevreden
mee is. “Maar welk ritueel en welke vorm van
uitvoering daar voor nodig zijn, hangt hele-
maal af van de wensen van een klant.” De op-
leiding noemt Van de Venne ‘ontzettend leuk’.
“Ik heb net een huiswerkopdracht gedaan
waarin ik met iemand uit de uitvaartbranche
in gesprek ging over afscheid nemen op een
persoonlijke manier. Met de andere studenten
bespreek ik dat dan weer verder.”
Hoewel een ritueelbegeleider ‘ongebonden’

is, is er in de opleiding aandacht voor religie,
zegt Van de Venne. “We moeten nu een boek
lezen waarin visies op leven en dood en ritue-
len staan van het christendom, de islam, het
boeddhisme, hindoeïsme en jodendom. Alles
bij elkaar krijg je zo een goed beeld van de ver-

schillende mogelijkheden voor het invullen
van een persoonlijke afscheidsdienst. Daarom
ben ik aan deze opleiding begonnen.”
Is er voor al die ritueelbegeleiders in spe wel

voldoende werk? Stael: “Ik zie dat er weinig ri-
tueelbegeleiders van het werk kunnen leven,
maar dat wil niet zeggen dat ze niet professio-
neel zijn. Sommige ritueelbegeleiders doen
hun werkzaamheden naast een andere baan.
Maar sommigen missen ook de ondernemings-
vaardigheden om er van te kunnen leven.”
In Egmond zingt musicalster Jim Bakkum,

een neef van Ronald, acapella ‘Zo stil’ van
BLØF. Een lied over gemis en de tijd die stil
staat. De familie omhelst elkaar, de kist zakt,
er wordt gesnikt en de zon schijnt volop. De
motoren van de legervoertuigen brengen in de
verte loeiend een laatste groet.
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‘Deze mensen vullen
het gat van de kerk op’

Opleiding Het Moment

De opleiding ‘Ritueel begeleiden bij
afscheid’ van opleidingsinstituut Het
Moment is opgericht in 2002. Ze be-
staat uit 23 trainingsdagen, 22 op-
drachten, verplichte vakliteratuur, in-
tervisiebijeenkomsten, individuele
coaching en een stage bij een afge-
studeerde ritueelbegeleider. Ton
Overtoom, een van de oprichters van
de opleiding: “We zijn nu bezig met
de groepen 40, 41, 42, en 43, samen
zijn dat 31 studenten. Er zijn nu 332
mensen opgeleid. Bijna negentig pro-
cent daarvan behaalde een diploma.”
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