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Goede wijn behoeft een glas! 
Over actuele rituele competentie 
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“Nederland is ritueel competent.” 
Ik ben daarvan nog steeds overtuigd. 

helemaal

Op zoek naar ‘goed ritueel’ 
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Casualisering 

Evenementalisering 
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Bij ritueel gaat het om anders doen, 
om contrast, om het andere of de An-
dere, en dat komt onder druk als het 

ritueel opgaat in het gewone 
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Ritueel komt nooit alleen,  
alleen als een groots moment,  

het komt in veelvoud. 

Nutteloosheid 
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Is er eigenlijk wel sprake  
van echt samenzijn? 

Cultuur van het zelf 

Uitleg 
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Waar het om gaat is  
dat er een plaats is die open staat 

voor een veelheid aan toe-eigeningen 

Plaats en ruimte 
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Coda 

Noten 
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