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Psychotherapeutische en religieuze 
rituelen

Een studiedag over rituelen houden in een psychiatrisch
ziekenhuis dat niet langer ‘Sint-Joris’, maar ‘Joris’ heet,
zonder ‘Sint’ en zonder draak, en uitgerekend daar met een
ritueel beginnen... Is het niet wat komisch? Er werd bij het
begin van de samenkomst aan een aantal deelnemers
gevraagd om met papieren banden een kring en vervolgens
een grote strik te maken. Gek? Niet noodzakelijk. Tegen-
woordig gebruiken niet alleen geestelijk verzorgers ritue-
len, maar ook therapeuten. In die zin plaatste het ritueel
met de papieren strik de deelnemers meteen voor een cen-
trale vraag: was dit een zinvol ritueel? Was het overigens
wel een echt ritueel? En was het een religieus, een levens-
beschouwelijk of een therapeutisch ritueel?

Alvorens die vragen te behandelen zou ik eerst een paar
algemene opmerkingen willen maken over de relatie tus-
sen religie en psychotherapie, alsook over de traditionele
bevoegdheidsconflicten tussen psychotherapeuten en
geestelijk verzorgers. Onder het motto “dat de heelheid
van de mens voor ogen gehouden moet worden” lijken mij
op dit punt verschillende vraagstellingen met elkaar ver-
ward te worden. Daarna zal ik de vraag toespitsen op het
probleem van de rituelen. Bij dit laatste heb ik mij laten
leiden door een aantal concrete rituelen zoals die beschre-
ven staan in de literatuur, meer bepaald in de publicaties
van Onno van der Hart.1 Tenslotte zal ik terugkomen op
de vraag van de bevoegdheid en zal ik pogen om het
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onderscheid tussen psychotherapie en geestelijke verzor-
ging aan te geven.

de heelheid van de mens verwart de 

vraagstelling

Maar eerst dus naar het mogelijke bevoegdheidsconflict
tussen geestelijk verzorgers en psychotherapeuten, een
conflict dat bij het ontstaan van de psychiatrie heel acuut is
geweest. Het ontstaan van de psychiatrie in het begin van
de 19de eeuw is intrinsiek verbonden met de polemische
stelling dat artsen, en zij alleen, het recht hadden om men-
sen psychologisch te beïnvloeden. Toegegeven, de term
‘psychologisch beïnvloeden’ is qua taalgebruik een ana-
chronisme. Men sprak toen van ‘morele behandeling’,
maar eigenlijk kwam het op hetzelfde neer. De strijd ging
over de vraag of je arts moest zijn om de ‘morele behande-
ling’ toe te mogen passen, of dat je dat ook mocht doen als
filosoof, als jurist of als pastor. In het Frankrijk van de
Revolutie hadden de medici het niet moeilijk om het voor
elkaar te krijgen, en toen de Napoleontische legers kort
nadien Europa overspoelden, werd het Frans model ook
elders van kracht. Lang voordat ze de biologische toer
opging, is de psychiatrie geboren uit de militante kreet:
“niet in naam van de religie of van de levensbeschouwing,
maar in naam van de geneeskunde mag je mensen psycho-
logisch manipuleren”.

Tegenwoordig kijken wij met een beetje verwondering
terug naar dat begin van de psychiatrie. Dergelijke acute
bevoegdheidsconflicten lijken voorbij. Wij geven de
indruk met andere vragen te worstelen. Bestaat ons pro-
bleem er niet in de eerste plaats in de psychotherapie en de
psychiatrie niet te laten verschralen tot louter techniek,
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waarbij alleen maar utilitaristisch gedacht wordt? Moeten
wij dan verder niet bezorgd zijn dat de religie niet verengd
wordt tot een kleine, apart gelegen sector, en dat de levens-
beschouwing niet opnieuw in een al dan niet geseculari-
seerde sacristie terecht komt? Vanuit deze vragen hoor je
steeds meer de stelling verkondigen dat een religieuze of
levensbeschouwelijk geëngageerde therapie de ‘gehele’
mens onder ogen moet zien.

Soms vraag ik mij niettemin af of achter deze bezorgd-
heid om de ‘gehele’ mens toch geen bevoegdheidsconflict
ligt dat onderhuids is blijven leven, en dat men zonder al te
veel principiële discussie nu verzoenend wil oplossen. Dit
geldt weliswaar in de eerste plaats voor de onderscheiden
benaderingen van psychologen, medici en maatschappe-
lijke werkers. Wie het accent op de ‘heelheid’ legt, wijst op
de noodzaak van samenwerking tussen deze specialismen,
waarbij stilzwijgend de boodschap doorgegeven wordt dat
de mooie afbakening van de verschillende bevoegdheden
toch ietwat artificieel aandoet. Je hoort dan ook steeds lui-
der verkondigen dat het misschien niet zo erg is als je een
stukje op andermans terrein komt. In ieder geval zou het
goed zijn dat er toch iemand oog heeft voor de coherentie
binnen de diversiteit aan verzorgende taken waaraan de
éne patiënt onderworpen wordt. Waarom zou het ideaal
van de ‘integrerende verpleegkunde’, dat uit de somatische
ziekenzorg stamt, ook niet voor de geestelijke gezond-
heidszorg vruchtbaar kunnen zijn?

Geestelijk verzorgers sluiten vaak gemakkelijk bij deze
trend aan, omdat zij op deze wijze opnieuw hun eigen taak
kunnen omschrijven. Is de levensbeschouwing niet de
plaats bij uitstek waar de heelheid van de mens ter sprake
hoort te komen? Op de heelheid van de mens wijzen, kan
dan ook een middel zijn om de zinvolheid van de geestelij-
ke verzorging te poneren zonder die al te duidelijk te hoe-



ven definiëren. Vroeger hoorde je zeggen dat de geestelijk
verzorger, als deze tenminste iets deed buiten het uitvoe-
ren van traditionele rituelen, in feite een verkapte vorm
van psychotherapie beoefende. Als men het accent legt op
de heelheid van de mens, komt deze opmerking niet meer
zo scherp over. Het is dan juist goed dat de geestelijk ver-
zorger zich niet beperkt tot het afgesloten terrein van de
oude rituelen, maar deze integreert in de totaliteit van het
menselijke leven. Maar nu begint ook de therapeut ritue-
len toe te passen! Wij zouden hier niet voor deze studiebij-
eenkomst bij elkaar gekomen zijn, indien geestelijk ver-
zorgers niet ergens een probleem aanvoelden. Blijkbaar is
hier meer aan de hand dan het feit dat ook therapeuten een
ruimer mensbeeld zijn gaan hanteren, waarbij ook zij oog
kregen voor de heelheid van de mens en voor de zinvolheid
van rituelen...

Om in deze situatie helderheid te scheppen probeer ik
eerst even een gedachtegang te verwoorden, die vaak in
meer of minder expliciete vorm vertolkt wordt, maar die
dan toch om meer precisering vraagt.

Als vertrekpunt neem ik de stelling dat je de ‘gehele
mens’ als object van zorg moet nemen. Maar wat is ‘de
gehele mens’ eigenlijk? Men kan zeggen: ‘alle dimensies’.
Dat klinkt mooi. Valt het te preciseren? Je kan stellen: ‘ook
de diepere dimensies’. Het klinkt nog mooier. Maar wat is
dat? Sommigen vullen dan verder in: ‘de diepere dimen-
sies, dat zijn alle dimensies, zeker de technisch minst han-
teerbare...’

De wijze waarop de ‘heelheid van de mens’ ter sprake
gebracht wordt en in het debat rond de rituelen toegepast
wordt, heeft vaak als gevolg dat twee verschillende vraag-
stellingen met elkaar verward worden. Allereerst is er het
probleem van taakafbakening, dat helemaal overeind blijft
wanneer men terecht opmerkt dat men in de praktijk van
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de zorgverlening de heelheid van de mens niet mag verge-
ten. Het volstaat namelijk niet te zeggen dat je de verschil-
lende dimensies van het mens-zijn niet mag vergeten, om
te besluiten dat er één iemand voor hun onderlinge
samenhang zorg moet dragen. Integendeel, de overtuiging
dat de mens een eenheid is, kan tot het besluit leiden dat
het goed is de taken te verdelen. Om een praktijkvoor-
beeld te geven: als een psychoanalyticus, ook in het geval
dat deze tevens arts is, zelf geen medicijnen mag voor-
schrijven, maar hiervoor zijn patiënt naar een andere arts
moet verwijzen, dan is dat niet omdat de mens in sectoren
opgesplitst moet worden, maar omdat de mens slechts
door een taakverdeling in de zorg als autonome eenheid
kan worden gerespecteerd. Er zou een verwarrende
invloed van een psychoanalyticus uitgaan indien deze zich
tegelijk als niet-directief therapeut zou opstellen én medi-
cijnen zou voorschrijven. Dit verwarrende optreden zou
juist ingaan tegen de ‘heelheid’ van de om zorg vragende
persoon.

Ten tweede: naast het probleem van de taakafbakening
is er de vraag over het emotionele en zijn relatie met het
levensbeschouwelijke. Je kunt stellen dat je het ritueel door
alle culturen en alle tijden heen aantreft als een omgaan
met het emotionele en dat je dat ook in de meeste religies
terugvindt. Betekent dit dat je dit omgaan met het emoti-
onele op dezelfde wijze binnen een therapeutische setting
en een levensbeschouwelijke context kunt toepassen? Of
moeten therapeutische rituelen duidelijk anders zijn dan
levensbeschouwelijke? Naast het praktische aspect ‘taak-
verdeling in dienst van de heelheid van een autonoom
individu’ zou hier een meer principiële reden kunnen lig-
gen om therapie en geestelijke verzorging op het vlak van
de rituelen goed van elkaar te onderscheiden.



he t ritueel

Wat is een ritueel? Auteurs die naar het verleden en naar
andere culturen kijken, stellen doorgaans dat een ritueel
een symbolische daad is waardoor een individu ingevoegd
wordt in de orde van de maatschappij. Rituelen hangen
samen met geboorte, volwassen worden, huwelijk en dood.
Het zijn gebaren die generaties na generaties gesteld wor-
den, en dit op een herkenbare manier en volgens een vast
schema. In die zin zouden antropologen en cultuurhistori-
ci het leggen van een papieren strik bij het begin van een
studiedag geen ritueel noemen. Zij zouden het een spel
noemen, want op het ogenblik dat de deelnemers naar
voren moesten komen en iets moesten vasthouden, wisten
zij niet wat er ging gebeuren. Zij wisten daarentegen wel
degelijk dat zij juist niet iets deden dat bij zo’n gelegenheid
normaal gebeurt. Zij voelden zich dan ook niet bijzonder
verbonden met hun voorouders of met andere mensen in
tijd en ruimte. Het was een spel met symbolen, maar sym-
bolen die uitgelegd werden. Maar zo werkt het ritueel niet,
tenminste – ik herhaal het – als je de term gebruikt in de
betekenis die er klassiek aan wordt gegeven in de antropo-
logie en in de cultuurwetenschappen.

Wij gaan bij deze wetenschappen nog wat verder te
rade. Waarom worden rituelen gebruikt in de maatschap-
pij? Om iets te doen met emoties. Ik houd deze formule-
ring bewust erg vaag, want het is niet altijd duidelijk dat
rituelen dienen om emoties op te roepen. Ze doen iets met
emoties. Voor een deel laten de emoties toe, maar voor een
ander deel kanaliseren zij deze en zwakken ze af. Bij een
sterfgeval helpen de rituelen bij het verwerken van het
rouwproces doordat zij aan de betrokkenen toelaten zowel
hun spijt, hun angst, maar ook hun agressie uit te drukken.
Die laatste emoties worden zelfs vaak geprovoceerd. Een
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voorbeeld dat men vaak geeft is de verplichting om zijn
kleren te scheuren. Maar tegelijk perkt het ritueel de uiting
van de emoties in. De emotionele ontlading moet op een
bepaald ogenblik gebeuren, in een bepaalde context, met
bepaalde mensen. En dit alles zal gebeuren op dezelfde
manier als anderen het vroeger, in dezelfde situaties, heb-
ben gedaan. Het ritueel heeft dus zowel een stabiliserende
en geruststellende functie, als de functie van het toelaten
van emoties. Het ritueel is daarom iets dat op een bepaalde
manier depersonaliseert. Wie in een ritueel treedt, neemt
een op voorhand vastgelegde rol op zich.

Op dit punt aangekomen, moeten wij een scherp
onderscheid maken tussen diegene die het ritueel onder-
gaat en degene die het ritueel uitvoert. Ik weet wel dat het
onderscheid vaak betwist wordt. Het is waar dat ook dege-
ne die het ritueel ondergaat bepaalde daden zelf stelt. Dit
neemt niet weg dat er bij nader toezien altijd twee duide-
lijk verschillende posities ingenomen worden. Enerzijds is
er degene die door het ritueel getransformeerd wordt, en
die zich dus aan het proces onderwerpt. Anderzijds is er
degene die het ritueel leidt als een vertegenwoordiger van
de maatschappij of minstens van een groep. Samen met de
depersonalisatie geeft ook dit onderscheid in twee posities
de verklaring voor het feit dat men zich vaak verkleedt
voor het voltrekken van een ritueel. Degene die het ritueel
uitvoert, voert het namelijk niet in eigen naam uit maar
staat in de plaats van iemand anders of van iets ‘hogers’.
Degene die het ritueel ondergaat is er veel meer persoon-
lijk bij betrokken. Die blijft wel zichzelf of haarzelf – en in
de traditionele rituelen is het onderscheid tussen de seksen
doorgaans belangrijk – , maar dit ‘zelf ’ beleeft men precies
in een proces van persoonsverandering. Men beleeft een
kritiek moment, waarop het ‘zelf ’ iemand anders moet
worden. Het ritueel vraagt er dan ook om dat die twee



polen in hun onderscheid aanwezig gesteld worden, opdat
degene die het ritueel ondergaat zich van de garanties van
de cultuur verzekerd zou voelen op het ogenblik dat deze
zich onderwerpt aan een proces van transformatie.

Wellicht verklaart deze innerlijke structuur van het
ritueel waarom een aantal recente pogingen mislukte om
rituelen binnen de religieuze context te veranderen. In
progressieve katholieke middens vond men zo’n twintig
jaar geleden dat liturgie ‘echter’ moest worden. ‘Echt’ bete-
kende dan dat men bewust gebaren zou stellen waarbij het
concrete beleven van de deelnemers voelbaar zou zijn.
Dus: geen gewaden, geen aparte ruimtes, geen vaste tek-
sten meer. Jan hoorde heel direct zijn religieuze gevoelens
te uiten tegenover Piet, Paul en Clara. Al gauw werd het
verschrikkelijk irritant. Men was aan de essentie van het
ritueel voorbij gegaan. Doordat het zo persoonlijk en tast-
baar-emotioneel was gemaakt, ging het niet meer om de
symbolische inkadering van het individu binnen een tradi-
tie. Niet de mysterieuze grond van het bestaan werd aan-
wezig gesteld, maar de persoonlijke band tussen het indi-
vidu dat de leiding over het ritueel had en de heel concrete
mensen die daarbij aanwezig waren. Er werd geen vrijheid
meer ervaren, noch bij het uitvoeren, noch bij het onder-
gaan van het ritueel.

Dit zou evenwel de essentie van het ritueel moeten zijn.
Je kunt je eraan onderwerpen omdat je niet aan iemands
persoonlijke willekeur wordt overgeleverd. Zeker wanneer
het rituelen betreft waarbij je diepgaand emotioneel
gegrepen wordt, is het belangrijk te weten dat je hetzelfde
zult ondergaan als veel anderen vóór jou. Daarom is het
essentieel dat degene die het ritueel voltrekt, zich niet
opstelt als een individu met een particuliere wil, met parti-
culiere emoties, met een particuliere greep op je innerlijk,
maar als iemand die het instrument is van een bredere of
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‘hogere’ orde. Daarom werden de oude rituelen zo vaak
met een masker uitgevoerd.

Vanuit dit gezichtspunt bekeken, valt het te begrijpen
waarom een ritueel zo gemakkelijk kan ontsporen. In de
zestiger jaren beklaagde men zich in de katholieke kerk
erover dat de rituelen emotieloos waren geworden. Men
sprak van ‘louter ritueel’, van geritualiseerde religie. Hoe
kun je begrijpen dat iets, dat juist bedoeld is om emoties
toe te laten, naar het emotieloze kon afglijden? Wij staan
hier voor de tegenpool van de al te persoonlijk gemaakte
liturgie. In de mate waarin een ritueel dient om emoties te
kanaliseren door ze op een standaardwijze toe te laten, kan
het ritueel verworden tot een loutere kopie van wat ande-
ren doen, kan het ‘alleen maar’ ritueel worden. In de mate
dat het ritueel dient om bepaalde emoties te kanaliseren
kan het inderdaad zowel naar het emotieloze doorslaan als
naar de emotionele catharsis. Eigenlijk is het ritueel een
poging om het midden te houden: belangrijke emoties op
cruciale momenten toelaten, maar op een veilige, gestruc-
tureerde manier, door te verwijzen naar de groep, de tradi-
tie of een onderliggende vaste orde.

Vandaar ook dat rituelen vaak lijken op dwangneuro-
sen. De eerste psychologische studies over rituelen gingen
juist over die vergelijking.2 Hier staan wij voor een andere,
mogelijke verwording van het ritueel. Bij de dwangneuro-
se is het element ‘neutralisering van de emoties’ extreem
doorgevoerd. Een andere mogelijke verwording bestaat in
het losweken van het ritueel uit zijn sociale context. Men
heeft vaak gewezen op de perverse rituelen, die mensen
soms heel privé nodig hebben om tot bevrediging (ook
seksuele bevrediging) te komen. Hier staan wij voor de
verschuiving naar de niet-sociale pool. Het ritueel verliest
hier zijn bemiddelende functie tussen het individu in crisis
en de gemeenschap.



Voor het ritueel, zoals het van oudsher in de meeste cultu-
ren verankerd zit, is het essentieel dat het verwijst naar het
gemeenschappelijke, maar tevens toelaat dat het individu
er iets heel persoonlijks in ervaart. Het individu moet er de
verzekering krijgen: “Je bent niet alleen; je beleeft iets van
dezelfde aard als wat anderen vóór jou ook hebben
beleefd.”

wat is  een therapeutisch ritueel?

Wanneer je de beschrijving van de huidige therapeutische
rituelen leest, valt het op hoezeer zij op het eerste gezicht
lijken op traditionele rituelen. Zo kan de therapeut bij-
voorbeeld vragen om bij een stagnerend rouwproces een
brief aan de overledene te schrijven met alle verwijten die
destijds ingeslikt werden, en een andere brief met uitvoeri-
ge dank voor al het goede dat men kreeg. Daarna worden
beide brieven in aanwezigheid van de therapeut verbrand.
Er kunnen ook kinderkleertjes begraven worden, foto’s
van vroeger geliefde personen verbrand, men kan een
begrafenis opnieuw opvoeren en hiertoe met een tafel die
de lijkkist symboliseert processie houden, men kan een
drugverslaafde na een vastenperiode de oude kleren laten
uittrekken, deze verbranden en samen een ritueel bad
nemen, enz. In al die gevallen gaat het om aparte rituelen
die door therapeuten voor een concrete cliënt ontworpen
en uitgevoerd worden. Zij lijken daarom wel wat anders
dan de gebruikelijke rituelen, maar zij komen hierin met
de traditionele rituelen overeen dat zij met de kracht van
symbolen een individu door een crisismoment heen willen
helpen.

Als je die voorbeelden van therapeutische rituelen
naleest, ligt voor de hand dat men ze toch op een of andere
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wijze wil doen lijken op bekende en gebruikelijke rituelen.
Het mag niet al te buitenissig worden, en je voelt een zeke-
re onwennigheid bij het voorbeeld van de heropvoering
van de begrafenis door de gangen van een ziekenhuis.
Vasten en doopsels zijn echter nog enigszins in onze cul-
tuur verankerd, en iets verbranden kan dan iets suggereren
van een oersymbool. Het ligt voor de hand dat therapeu-
ten een zekere gelijkenis tussen het traditionele en het the-
rapeutische ritueel nastreven. Niet alleen omdat zij niet al
te ongewoon willen overkomen, maar ook omdat zij het
recht opeisen om uit ervaringswijsheid te putten, verwij-
zen therapeuten graag naar het algemeen-menselijke
fenomeen van de transformerende kracht van rituele geba-
ren. Rituelen behoren tot het erfgoed van de cultuur. Sinds
oudsher blijken zij krachtige instrumenten te zijn om
emoties te hanteren. Waarom zou ook een therapeut zich
van deze door de cultuur doorgegeven instrumenten niet
mogen bedienen?

Hoe logisch deze redenering op het eerste gezicht ook
moge klinken, toch is zij bedrieglijk. De uiterlijke gelijke-
nis van de gestelde daden en de gebruikte symbolen ver-
hullen het fundamentele onderscheid tussen de culturele
context, die aan een traditioneel ritueel zijn zin verleent,
en de heel andere context waarbinnen het therapeutische
ritueel plaatsvindt. Bij een therapeutisch ritueel staan wij
voor een concrete therapeut die aan een concrete cliënt een
ritueel voorschrijft dat, de gelijkenis ten spijt, allesbehalve
gemeengoed is in de leefwereld van de cliënt. De dreiging,
opgezogen te worden in een proces waarbij het ritueel het
individu niet langer beschermt, is hier niet denkbeeldig.

In een voorbeeld uit de aangehaalde literatuur kun je
overigens heel goed zien hoe de deelnemers aan een ritueel
dit gevaar goed aanvoelden en probeerden te corrigeren.3

Er wordt een casus beschreven van een kind, dat over-
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gemedicaliseerd was en duidelijk de indruk had gekregen
dat het ziek was en dus op geen enkele wijze meer verant-
woordelijk voor wat het deed. De therapeut stelt dan een
ritueel voor om uit de vastgelopen situatie te geraken. Het
moet aan het kind duidelijk te maken: “Je bent eigenlijk
niet ziek. Je bent alleen maar een boos kind, een stout
kind.” Men gaat dan met het gehele gezin in processie naar
het toilet. Dan wordt ‘ritueel’ het ene medicament na 
het andere in het toilet gegooid, er wordt telkens doorge-
spoeld en hierbij wordt door de vader herhaald: “De dok-
ters hebben gezegd, dat je alleen maar een stout kind
bent.”

Wij moeten even op de door de vader uitgesproken for-
mule letten. De vader zegt niet: “Ik zeg je, je bent alleen
maar een stout kind.” Hij zegt: “De dokters zeggen dat je
alleen maar een stout kind bent.” Eigenlijk cijfert de vader
zich als concrete vader weg en wordt hij binnen het ritueel
een actant, iemand die op een toneel de daden stelt van
iemand anders. Dit is essentieel. Deed hij dat niet, dan was
er gewoon opnieuw een directe interactie geweest tussen
een concrete vader en een concreet kind, en zou het mobi-
liseren van de emotie door dit indrukwekkende gebaar het
karakter gekregen kunnen hebben van het uitoefenen van
geweld.

In een ritueel zeggen “Ik zeg je” of “Ik doe dit met je”
kan eigenlijk alleen maar wanneer de culturele context zo
massief aanwezig wordt gesteld en de uitvoerder van het
ritueel zozeer de actant is geworden van de orde die hij
vertegenwoordigt, dat hij op dat ogenblik niet langer als
individu aanspreekbaar is. Katholieken kunnen zich in dit
verband de emotionele sfeer herinneren die opgeroepen
kon worden bij het “ego te absolvo” [ik ontsla je van je zon-
den] van de biecht en het “hoc est enim corpus meum” [dit
is mijn lichaam] van de consecratie. Essentieel voor de
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biechtsituatie was toch die biechtvader die je niet kende,
voor wie je in dat donkere hok kroop en die in ieder geval
niet langer een privé-persoon was. Zo ook leek de priester
bij het uitspreken van de consecratiewoorden iemand
anders te worden.

Deze voorbeelden laten wellicht aanvoelen wat het ver-
schil is tussen de traditionele en de met opzet geconstru-
eerde psychotherapeutische rituelen. Bij deze laatste gaat
het niet langer om het feit dat je gebaren stelt op een wijze
zoals ook vorige generaties die hebben gesteld. Daarom
vind ik het verwarrend als men niet duidelijk stelt dat een
psychotherapeutisch ritueel iets anders is dan een traditio-
neel ritueel. Juist omdat het niet op dezelfde wijze in de
cultuur ingebed zit als het traditionele ritueel, houdt het
psychotherapeutische ritueel een veel radicalere vorm van
machtsuitoefening in. Hier ontbreken de garanties die in
het eerste geval door de traditie worden gegeven.

traditionele en psychotherapeu-

tische rituelen:  verschillende doel

stellingen

Traditionele rituelen zijn doorgaans vervlochten met een
religieuze context. Psychotherapeutische rituelen niet. Die
zijn ontstaan in een duidelijk geseculariseerd klimaat. Is
dit verschil relevant? Sommigen zullen denken van niet.
Zoveel zaken werden inmiddels geseculariseerd. Waarom
zou dan ook het ritueel niet geseculariseerd kunnen wor-
den?

Hoever je deze redenering kunt doortrekken, hangt van
veel zaken af, niet in het minst van de opvatting die je hul-
digt inzake religie en levensbeschouwing. In ieder geval
moet je je bewust zijn dat de vraag of iets al dan niet reli-
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gieus is, een recente vraag is. Wie naar andere culturen of
naar verre tijden gaat kijken om inzicht te krijgen in de
wijze waarop rituelen werken, vindt daar rituelen die geka-
derd zijn in een religieuze cultuur. Wij zijn echter een van
de weinige culturen die een secularisatieproces hebben
ondergaan. Op de vraag hoe rituelen werken binnen een
geseculariseerde cultuur kunnen wij onmogelijk een ant-
woord krijgen door naar culturen te kijken waar het secu-
larisatieproces niet heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook
voor rituelen die voor ons, nu, als ‘typisch religieus’ overko-
men. Tenzij je in het spoor van het negentiende-eeuwse
sciëntisme de religie slechts als een restverschijnsel opvat,
moet je met het feit rekening houden dat ook religie in een
geseculariseerde context anders is dan voorheen. Heden-
daagse ‘typisch religieuze’ rituelen worden niet verhelderd
door terug te blikken naar hun vroegere, niet-geseculari-
seerde verleden.

Ik besef nu wel dat wat ik ga zeggen voor een deel door
mijn eigen religieuze opties is bepaald. Anderen gebruiken
het feit dat heel wat rituelen zijn blijven bestaan, en dat zij
soms nog het enige motief zijn dat mensen bij geboorte,
huwelijk en dood naar een kerk brengt, als een bewijs dat
secularisatie geen radicaal fenomeen is. Tussen de oude
sacraliteit en de radicale secularisatie blijft er zoiets als een
middengebied over waarin het religieuze nog kan functio-
neren. Wanneer François Mitterrand president van Frank-
rijk wordt, moet hij voor de tv-camera’s naar het Pantheon
gaan om er een roos te leggen op de graven van de socia-
listische helden uit het verleden. Is dat geen bewijs dat er,
de secularisatie ten spijt, toch nog een zekere sfeer van
sacraliteit is blijven bestaan?

Wie in de religie enkel een restverschijnsel ziet dat bui-
ten het secularisatieproces is gebleven, vraagt zich door-
gaans enkel af in welke mate traditionele rituelen dragers



73

horen te blijven van religieuze of levensbeschouwelijke
referenties. Men moet wel constateren dat het tegenwoor-
dig ook zonder kan. Een eedaflegging wordt steeds meer
een louter burgerlijke aangelegenheid. Maar bij een
geboorte of een huwelijk verlangen de mensen vaak nog
steeds naar ‘iets meer’. Dit ‘iets meer’ wordt dan geïnter-
preteerd als het restant van het religieuze van weleer, en
het lijkt dan ook vanzelfsprekend dat de pastor of geeste-
lijk verzorger zijn taak in de eerste plaats opvat als het zo
expliciet en bewust mogelijk present stellen van dit ‘iets
meer’.

Met deze redenering hebben wij echter de vraag “wat is
een religieus ritueel in een religie van na de secularisatie?”
ingeruild voor de vraag “hoe redden wij de restanten van
de religie van vóór de secularisatie?” Mijn bezwaren hier-
tegen zijn de volgende. Spreken over ‘een middengebied’
en zeggen “er is nog zoiets als het sacrale” verheldert het
probleem van de secularisatie van en binnen het religieuze
niet. Men heeft het eigenlijk over ‘de kleine rest’ en die
wordt verondersteld zichzelf gebleven te zijn binnen een
veranderde wereldlijke context.

Ik wil dit nu concreter maken door een voorbeeld te
geven waarbij ik zelf betrokken was. Daartoe moet ik eerst
mijn persoonlijke religieuze opvatting kort weergeven. Ik
ben een vrijdenkende katholiek, en wie tot deze traditie
behoort vat de teksten van het vroege christendom (waar-
onder het Nieuwe Testament) op als de uitdrukking van
een toenmalige religieuze ervaring, met alle interne con-
flicten die daar toen bij hoorden. Deze oorspronkelijke
ervaring blijft haar waarde behouden, maar zij wordt aan-
gevuld en gecorrigeerd door de inzichten van de mense-
lijke rede en de verholen logica van de geschiedenis.
Gedragen door deze overtuiging kan ik de secularisatie
niet opvatten als een vreemd feit, een kracht die van bui-
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tenaf het christendom ineen heeft doen schrompelen. De
secularisatie is een proces dat zich binnen de dynamiek van
het christelijke Westen heeft afgespeeld, en zij vraagt er
dan ook om, binnen de westerse religieuze traditie begre-
pen te worden. De vraag waarvoor ik in deze optiek sta, is
hoe ik het goddelijke ter sprake kan brengen zonder
ontrouw te zijn aan de religieuze ervaring van tweedui-
zend jaar geleden, maar ook zonder het feit van de secula-
risatie opzij te zetten.

Dit heeft directe implicaties voor de wijze waarop je
gebruik kunt maken van traditionele religieuze rituelen.
Deze verwijzen namelijk niet alleen naar het sacrale of het
goddelijke – hoe men het ook noemen wil – maar ook naar
de coherentie van de vroegere, niet-geseculariseerde
wereld. De vraag is dan hoe je in een ritueel de oerervaring
van het christendom ter sprake kunt brengen zonder aan
de secularisatie voorbij te gaan.

Ik besef goed dat deze opvatting over de secularisatie
niet door alle kerken binnen het christendom, noch door
alle stromingen binnen het katholicisme gedeeld wordt.
Het is een opvatting die een meer vrijdenkende en liberale
stroming binnen het katholicisme in de buurt brengt van
stromingen binnen het humanisme die hun religieuze
wortels niet willen vergeten. Maar ook wie de secularisatie
niet op deze wijze interpreteert, gaat er doorgaans mee
akkoord dat de vrije innerlijke beaming van de eigen
geloofsovertuiging een groot goed is.

Alleen al om die reden zal een geestelijk verzorger
ervoor waken dat de gebruikte rituelen iemands innerlijke
vrijheid niet aantasten. De ontdekking van de centrale
menselijke (en eventueel religieuze) waarde van de mense-
lijke vrijheid in het Westen heeft dan ook in de loop der
eeuwen precies die elementen van het oer-ritueel van de
sjamaan afgezwakt die sommige therapeuten nu opnieuw
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reden om levensbeschouwelijke rituelen niet te laten ver-
warren met psychotherapeutische.

Ik kom nu bij het voorbeeld waar ik zelf bij betrokken
was, niet als psychotherapeut, maar als vriend aan huis bij
een gezin waar ik door de oudste dochter als priester werd
gepercipieerd. Deze dochter uit het eerste huwelijk was
niet gedoopt, maar een pas geboren zoontje uit het tweede
huwelijk zou nu wel gedoopt worden. Het elfjarig meisje
wilde tegelijk gedoopt worden. Als therapeut voel je
meteen de vraag “waarom?” bij je opkomen en je zou daar-
naar peilen. Als priester houd je deze vraag van individu-
eel-psychologische aard in het achterhoofd. Je focust ech-
ter op het ritueel en wat dit te bieden heeft. Hierbij ver-
dwijnt de psychologie niet, maar het gaat om de impliciete
psychologie die in het rituele aanbod zelf vervat ligt. In de
concrete vormgeving van het ritueel houd je dan rekening
met de individuele persoon die het zal ondergaan. Vanuit
dit perspectief was het voor mij meteen duidelijk dat de
twee doopselvieringen van elkaar gescheiden moesten
worden, en dat het doopsel van het meisje weliswaar op
haar gericht moest worden – wat bij een baby uiteraard
niet kan -, maar niet teveel emoties mocht losweken.

Ik heb dus gezegd: “Ik wil je graag dopen, maar niet
tezamen met jouw broertje. Je bent geen baby. Wij gaan
dus samen overleggen hoe wij dat in jouw geval precies
gaan doen.” Wel stelde ik haar voor bij het doopsel van
haar broertje het moeilijke scheppingsverhaal uit de bijbel
voor grote mensen voor te lezen. Zij heeft er ijverig voor
geoefend. Verder hebben wij afgesproken dat haar doopsel
meteen verbonden zou worden met een communiefeest,
en dat zij dus met leeftijdgenoten de vormselcatechese zou
volgen. Het doopsel werd dus niet iets aparts, maar het
werd ingekaderd in een traditioneel communiefeest.
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Daartoe behoren uiteraard ook mooie kleren en cadeau-
tjes. Sommige pastores klagen er mijns inziens ten onrech-
te over dat die zoveel plaats innemen. Ik vond het prima
dat er andere motieven zouden spelen dan ‘puur’ religieu-
ze.

En wat met de emoties die een ritueel kunnen opwek-
ken? Ik heb er dus uitdrukkelijk over gewaakt dat, indien
het ritueel zou plaats grijpen, het niet iets zou zijn met een
zware emotionele lading van persoonlijke aard. Speelde er
jaloezie mee op het nieuwe broertje? Wilde zij zich als
puber affirmeren? Of wilde zij zich optrekken aan zoiets
als een geloof dat toeliet, wanneer zij eenzaam in bed lag,
tot Jezus te bidden? Ik heb dus niet naar deze motieven
gepeild. Wel hebben haar ouders bij het doopsel verteld
waarom zij de naam gekregen heeft waarmee zij door het
leven gaat, hebben peter en meter gezegd dat zij graag die
functie kregen, heeft zij een tekening van haarzelf in het
midden gebracht, hebben de aanwezige vriendjes de liede-
ren gezongen die zij voor het communiefeest leerden. Het
scheppingsverhaal voor grote mensen werd nogmaals
voorgelezen. Zij heeft beloofd het christendom nog beter
te leren kennen (géén rotsvast “ik geloof ”!) en het was wel
een emotioneel moment toen zij het water over haar hoofd
kreeg. Maar ik heb er dus voor gezorgd dat het ritueel
opengetrokken werd, dat de verschillende psychologische
motieven van persoonlijke aard er zich in stilte bij konden
voegen, maar dat de algemene teneur die van gedempte
emotionaliteit bleef.

Ik heb dus het tegendeel nagestreefd van wat men in
andere culturen bij het uitvoeren van rituelen op het oog
heeft, en van wat een therapeut met zijn ritueel wil berei-
ken. Je kunt zeggen dat ik daar ‘psychologische’ argumen-
ten voor had. Ik wilde niet dat het ritueel de betekenis zou
krijgen van een verzet of een autonomiebepaling binnen
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een puberteitsproblematiek. Deze houding kan bevreem-
dend overkomen. Dienen traditionele puberteitsrituelen
per definitie niet om een dergelijke problematiek op erg
krachtige wijze te symboliseren? Blijven hiervan overigens
geen zware restsymbolen over, zoals in West-Vlaanderen,
waar de communicant het nekje van het lam op de ijstaart
moet afsnijden opdat er dan kersensap zou vloeien, sym-
bolisch bloed dus? Maar hier komt dan mijn religieuze
keuze om de hoek kijken. Het is inderdaad zo dat puber-
teitsrituelen soms met het mobiliseren van zoveel moge-
lijke emotionele kracht de autonome positiebepaling van
de puber in symbolische vorm afdwingen, maar dit
gebeurt binnen een cultureel klimaat waarin het heilige als
dragende grond van de gehele cultuur door alle partijen
wordt geaccepteerd. Het gaat daarbij om het onderscheid
man/vrouw, ouder/kind, leven/dood, maar niet om het al
dan niet accepteren van het sacrale. Dit wordt namelijk
door iedereen verondersteld en het laat de rivaliserende
onderscheidingen toe die door het ritueel worden aange-
bracht. Dit was in het gegeven voorbeeld juist niet het
geval en door het ritueel op een ‘traditionele’ manier toe te
passen zou ik de authenticiteit van de religieuze vraag
geweld hebben aangedaan.

De religieuze wereld, waarin de dochter door het ritueel
van het doopsel ingeleid zou worden, was in het gegeven
voorbeeld namelijk geen vanzelfsprekendheid waarbinnen
alle betrokken partijen zich situeren. De pastorale buiten-
kans te baat nemen om van het doopsel een bewust door-
leefd en emotioneel geladen ritueel te maken, is volgens
mij in een dergelijk geval verkeerd. Aldus opgevat, zou het
ritueel uitgerekend niet doen wat het van oudsher doet:
iemand op een belangrijk keerpunt in het leven situeren in
de cultuur waartoe hij of zij behoort. Bij het doopsel van
een meisje dat op de drempel van de volwassenheid staat,
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moet het ritueel van het doopsel dan ook de betekenis krij-
gen van de inleiding tot een religie in volle mutatie, waar
verschillende standpunten tegenover staan, en waarin zij
haar eigen weg zal moeten zoeken. Het engagement dat
erdoor gesymboliseerd wordt, is niet dit van een heroïsch
affirmeren van een credo, waarbij men stelling neemt
tegenover wat anderen, ook binnen de eigen familiekring,
met heel wat vragen beleven of helemaal achter zich heb-
ben gelaten. Zij belooft gewoon kennis te nemen van de
geloofstraditie waarbinnen een deel van haar familie zich
situeert. Het is een engagement om zich daarover te laten
informeren en er een eigen positie tegenover te bepalen.
Sommige zullen zeggen: “Is het dan niet beter te wachten
tot de betrokkene door haar zoektocht en wellicht ook
door haar puberteitsproblematiek gegaan is, zodat er dan
een echte keuze geaffirmeerd kan worden?” Deze vraag is
zinvol voor wie het geloof opvat als iets waartoe men even-
tueel na lang zoeken als met een ‘sprong’ besluit. Volgens
mijn religieuze overtuiging hoort religieus geloof steeds
vanuit een innerlijk relativeringsproces verbonden te blij-
ven, en het is met deze religieuze optiek dat ik gehandeld
heb.

In de hoop het particuliere van mijn overtuiging en het
concrete van dit voorbeeld voldoende te kunnen overstij-
gen, zou ik het verschil tussen een levensbeschouwelijk en
een psychotherapeutisch ritueel als volgt omschrijven. De
vraag van de therapeut bij het gebruik van het ritueel luidt:
“Is het efficiënt of niet?” Dit is juist niet de vraag van de
geestelijk verzorger. Zijn vraag is of het ritueel – net als
zijn overige, meer didactische of verhelderende werk – in
dienst staat van het zoeken naar ‘de Waarheid’. Ik laat deze
uitdrukking in haar vaagheid, want deze studiedag is
bedoeld voor geestelijk verzorgers van alle signaturen.
Men kan die ‘Waarheid’ dan ook verder invullen vanuit
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een humanistische, protestantse of katholieke geloofstra-
ditie. Dat neemt niet weg dat geestelijk verzorgers heel
wat gemeenschappelijks te verdedigen hebben, en het is
goed dat men niet direct de verschillende accenten voorop
plaatst. Het lijkt mij in ieder geval essentieel dat men de
levensbeschouwing niet reduceert tot iets ‘nuttigs’, maar
dat zij verbonden blijft met het zoeken naar waarheid.

Daarom is een levensbeschouwelijk ritueel altijd ook
een ‘gebroken’ ritueel. Het therapeutische ritueel is erop
gericht om door het ritueel getransformeerd te worden tot
iets dat voor het eigen ik als meer bevredigend wordt erva-
ren. Het levensbeschouwelijke ritueel drukt het respect en
het vertrouwen uit in een werkelijkheid die ons te boven
gaat en onze vrijheid grondt. Daarom springt het levens-
beschouwelijke ritueel juist heel omzichtig om met het
element ‘emotioneel gegrepen worden’ en wordt het ritueel
doorgaans slechts uitgevoerd met op de achtergrond een
brede bezinning en een intellectuele reflectie van levens-
beschouwelijke aard. Wat voor de therapeut, die uit het
erfgoed van het verleden en van andere culturen put, het
bruikbare is, is voor de geestelijk verzorger iets waarmee
uiterst omzichtig omgegaan moet worden.

Omwille van dit grondige verschil in benadering valt
het goed te begrijpen dat geestelijk verzorgers er moeite
mee hebben wanneer psychotherapeuten rituelen gaan
toepassen. Niet het psychotherapeutische ritueel op zich
hoeft problematisch te zijn, wel het feit dat het vaak uiter-
lijk op een levensbeschouwelijk ritueel lijkt. Wanneer een
therapeut brieven laat verbranden, en dit dan in een
gebedsruimte laat doen na het lezen van een bijbeltekst,
ontstaat er een onzalige verwarring.
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