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DE PLAATS VAN NIEUWE RITUELEN
IN EEN SAMENLEVING IN TRANSITIE

2.1.

2.1.1

In ‘De effecten van de meritocratie op identiteit en interpersoonlijke relaties’
schetst klinisch psycholoog Paul Verhaeghe (2011) hoe in onze westerse samenleving sociale cohesie verdwijnt als gevolg van een steeds harder wordend individualiserend en polariserend klimaat. Een symptoom hiervan is een opmerkelijke
nieuwe omgang met waarden en normen. Op levensbeschouwelijk vlak worden
we vandaag niet langer aangestuurd door grote geloofsstructuren, zoals de Kerk,
maar wordt er steeds meer individueel gekozen, daarbij sterk beïnvloed door
de media. In onze zogenoemde ‘dramademocratie’ hebben de grote verhalen
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Van ‘non-believing’ naar‘believing
without belonging’

OPEN EINDE

Dat onze samenleving in transitie is, hoeft geen betoog. De wereld om ons heen
verandert snel. De ecologische crisis doet ons meer dan ooit beseffen dat de
draagkracht van de aarde eindig is en we op zoek moeten naar andere en duurzamere oplossingen. Dit zoeken naar antwoorden remikt echter verder dan het werken aan een evenwichtig ecosysteem. In onze leefomgeving zijn het milieu en
het sociaal-maatschappelijke weefsel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het
transitieproces naar een meer duurzame samenleving gaat voorbij het erkennen
van de grenzen van ons ecosysteem. Het betekent eveneens het creëren en het
behouden van een leefbare en rechtvaardige samenleving. Onze ecologische crisis is dus evenzeer een socio-ecologische crisis. Dat de verwevenheid van ecologie, economie, welzijn en gezondheid belangrijk is om tot een duurzame wereld
te komen, wordt ook geëxpliciteerd in de Sustainable Development Goals zoals
geformuleerd door de Verenigde Naties in 2015 (General Assembly resolution
70/1 2015).
Om een transitie in de brede samenleving mogelijk te maken is niet alleen
een verandering in individuele levensstijl nodig, maar ook een onderzoek naar
meer duurzame praktijken in bijvoorbeeld onderwijs, cultuur, economie, etc.
(Cultuurforum 2010). De recente aandacht voor nieuwe rituelen is een voorbeeld van zo’n praktijk in wording. Fundamentele veranderingen in de manier
van denken en leven vragen meer dan een rationele aanpak, ze dienen ook te
worden belichaamd en ingebed, ze moeten letterlijk een plek krijgen. Daarnaast
kan een veranderingsproces maar slagen indien zoveel mogelijk mensen betrokken worden bij dit proces. Nieuwe rituelen kunnen hierin een centrale rol spelen. Ze creëren een verbeeldend kader waarin gebeurtenissen en handelingen
als betekenisvol kunnen worden ervaren en door een (tijdelijke) gemeenschap
worden gedragen.
In dit bredere transitieverhaal zijn er drie grote verschuivingen op te merken die de recente aandacht voor nieuwe rituelen mee helpen kaderen. Opvallend hierbij is dat alle redenen die in de laatste decennia opdoken om de samenleving te deritualiseren, vandaag net dezelfde redenen zijn om het domein van de
rituelen opnieuw aan te spreken.

plaatsgemaakt voor ‘het verhaal van de dag’ (Elchardus 2002).
Sinds de Verlichting is de secularisering in Europa in opmars: religie, het
godsbegrip en de bijhorende wereldse structuren worden onderwerp van rationeel onderzoek en verliezen daarmee stelselmatig hun macht en invloed. Deze
seculariseringstendens bereikt in West-Europa een hoogtepunt vanaf de jaren
1960-1970. Vanaf dan daalt het kerkbezoek systematisch. Anno 2015 gaat nog
ongeveer 6% van de Vlamingen wekelijks naar de kerk (Billiet 2017) waarmee de
secularisering een feit lijkt.
Toch is dit ‘wekelijks kerkbezoek’ niet meteen een goede indicator voor
de religieuze betrokkenheid van mensen. Corijn (2017) geeft aan, met Kaufman,
Goujon en Skirbekk (2012), dat zo’n 40 à 50% van de Europeanen zichzelf nog
altijd gelovig noemt. In dat verband spreekt men van believing without belonging
(Davie 1990): kritisch staan tegenover de Kerk, niet praktiserend zijn, maar wel
(meestal eerder vaag) nog geloven in een aantal geloofswaarheden, zonder zich
tot deze groep mensen te rekenen. Daartegenover staat ook een ander fenomeen:
belonging without believing (De Dijn 2017). Deze groep ‘vrome ongelovigen’ is
wel trouw aan de geloofsinstelling en is praktiserend, maar gelooft niet ‘letterlijk’
in de leerstellingen van de religie.
Bovendien zijn er vanaf de jaren 1990 ‘deseculariseringstendensen’ te
merken zoals de groei van de religieuze betrokkenheid in postcommunistische
landen (de Hart, Dekker & Halman 2016 [sic], in Corijn 2017) en de stabilisering en toename ervan in Zuid-Europese landen (Pérez-Nievas & Cordero 2010

val eenvoudigweg een menselijke techniek om evenwicht, transformatie, heling en
creativiteit te stimuleren (Picucci 2017). Als (nieuwe) rituelen worden uitgevoerd,
zijn ze emotioneel genezend, zorgen ze voor balans en verbinden ze de mens terug
met hun kern en interesse in zin- of betekenisgeving (zie 3.3.2.).
PLAATS VAN DE DOOD IN
DE SAMENLEVING IN TRANSITIE

OPEN EINDE

Op basis van het bovenstaande duiken twee bezorgheden op. Ten eerste tonen
teksten als die van Herman Van Dijn nogmaals aan hoe moeilijk het is om in
termen van mysterie en ‘het wonder’ te spreken en schrijven in een postseculier
tijdperk. We begeven ons op het domein van het onbenoembare, het spirituele
dat om zichzelf moet worden gezocht.
Een tweede grote bezorgdheid is de grijze zone waar de relatie tussen
contemplatie, zorg en ethiek verstoord is geraakt. Wanneer zorg en ethiek zich
kunnen loswrikken van de bron en hun ziel (of spirit) verliezen, transformeren
de methodes tot contemplatie in een soort drang naar beheersing of business.
Daar zijn vandaag in onze vluchtige samenleving tal van voorbeelden van terug
te vinden. Denken we maar aan instagram-guru’s of reclame voor “Rituals” (wellnesssproducten) waarin spiritualteit in vijf kernwoorden voorbijflitst.
Ondanks deze bezorgdheden en de weerstand om ons in dit veld van onvatbaarheid en consumptierituelen te begeven, stellen we op basis van de interviews
die we afnamen vast dat velen die beroepsmatig geïnteresseerd zijn in het helen of
genezen zich het begrip ‘ritueel’ weer hebben toegeëigend. Het ritueel is in dit ge-
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Deze aandachtsmachines zijn een doel op zich, zonder verdere bedoeling. De
handeling is gericht op het ‘zijn’, het bewust aandacht geven aan het hier en nu,
zonder oordelen. Ze zorgen ervoor dat onze aandacht niet afgeleid wordt door
alledaagse beslommeringen en zo onze capaciteit tot verwondering vergroten.
“Geen wonder of verwondering zonder houding van aandacht”, volgens De Dijn,
maar de aard zelf van de aandacht is kwetsbaar. We zijn niet per se zelf meester
van onze houding van aandacht. Contemplatie, meditatie, mindfulness, maar
dus ook rituelen kunnen hierbij een hulpmiddel zijn:
“Het ritueel is een beproefde methode in de omgang met het (niet) religieuze
wonder of het mysterie. Het mysterie van de dingen openbaart zich niet omdat wij het willen. Het enige wat we kunnen doen is op geregelde tijdstippen
en via beproefde woorden, gebaren en houdingen openstaan voor de openbaring.” (De Dijn 2017, p. 49)

I remember most of all the Ho‘okena bird, how after
it lost its mate it cried out for weeks … a terribly
high-pitched sound, like an inconsolable moaning. …
The Ho‘okena bird is so obviously looking for company,
but there is none to be found—nowhere. (Glenn Klinger)

OPEN EINDE

De Duits-Koreaanse filosoof Byung-Chul Han (2015) benoemt de rol die
het individu zelf opneemt in de prestatiemaatschappij als dé oorzaak voor deze
alomtegenwoordige neuroziektes. Onze psyche wordt volgens hem ingezet als
productiekracht: wij denken van onszelf dat we op elke prikkel moeten ingaan.
Wij buiten onszelf uit door een overdreven verantwoordelijkheidszin, initiatief
en motivatie. We lopen onszelf dus te pletter, gedreven door het systeem maar
eveneens uitgebuit door onze eigen opgelegde prestatiedruk. Gestimuleerd door
ons permanent streven naar individuele vrijheid creëren we een gebrek aan ‘zijn’,
een gebrek aan rust.
Een belangrijk deel van de zoektocht naar een gezonde balans is contemplatie en opnieuw ‘leren kijken’, niet alleen vanuit een vorm van verwondering,
maar vooral als methode om weerstand te bieden aan de wil om op elke prikkel
in te gaan. Hermsen (2015) beschrijft contemplatie als het creëren van nieuwe
mogelijkheden in het gebied van het niet weten. Zo kan je opnieuw verbinding
maken met het omgekeerde van Kronos: de ‘Kairos-tijd’, de tijd van ‘concentratie
en het juiste moment’ (Hermsen 2015). Kairos heeft niets te maken met het aaneenrijgen van momenten tot één chronologische lijn, maar wel met het samenballen van verleden, heden en toekomst tot een ogenblik.
De opkomst van mindfulness, yoga en andere contemplatieve praktijken,
grotendeels afkomstig uit het Oosten, bevestigt deze zoektocht naar vertraging en
nieuwe spirituele verbindingen. Net als rituelen zijn dit methodes om met aandacht mentale ruimte te creëren. Hoogleraar in de wijsbegeerte Herman de Dijn
beschouwt in zijn recent boek ‘Rituelen, waarom we niet zonder kunnen’ (2017)
meditatie of rituelen (net als gebeden of bedevaarten) als ‘aandachtsmachines’.
Ze bieden (net zoals in meer traditionele spiritualiteit en religie) specifieke instrumenten om onze verhouding met het wonder of de verwondering na te streven:
“De capaciteit tot verwondering, dat is het wat de mens tot mens maakt. (…)
Daarom is de mens tegelijk een ritueel wezen: de omgang met en de aandacht voor het wonder zijn onlosmakelijk verbonden met rituelen. Omgekeerd zijn rituelen wachtkamers voor of vensters op wonderen, betekenissen
die fascineren en het leven zin geven.” (De Dijn 2017, p.9)

Nieuwe omgang met de dood

2.2.
2.2.1.

Van afstand naar intimiteit
2.2.1.1.
Sinds de Oudheid zijn de werelden van de levenden en de doden strikt gescheiden in de ruimte: de polis en de necropolis. In Europa werd de plek voor de doden
eeuwenlang gereserveerd op het kerkhof, een plek die de wereld van de doden
met een fysieke muur wou afscheiden van de wereld van de levenden. Deze plek
voor de doden had een soevereine status ten opzichte van andere ruimtes in de
samenleving: enkel politieke en/of religieuze gemeenschappen konden en mochten deze plekken beheren: “As such it was a cultural agreement to define the space
of the dead and limit it in such a way that it remained manageable and controllable
for the living” (Sörres 2013, p.15).
Sörres (2013) stipt tegelijkertijd aan dat deze scheiding, naast religieuze en
historische gronden, ook psychologisch te verantwoorden is. Meer bepaald geeft de

Misschien is het wel een interessant experiment:
proberen veertig dagen te leven alsof je er morgen
niet meer bent. (A. Gavriilakis)

OPEN EINDE

Een nieuwe kijk op sterven, een meer cyclische kijk waarbij leven en dood een
natuurlijke eenheid vormen, impliceert een andere kijk op het begraven: in plaats
van een afgescheiden necropolis vinden de doden een rustplaats in een (meer)
natuurlijke omgeving. Vooral de laatste jaren is er een groeiende interesse ontstaan in duurzame alternatieven voor begraafplaatsen. Niet alleen burgers maar
ook de overheid uiten de behoefte aan ecologisch verantwoorde vormen van
begraven. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege
wil een aanpassing van de wet waardoor mensen kunnen worden begraven in
afgebakende stukken bos. Sinds 2015 zijn er verschillende pilootprojecten opgestart om zowel strooibossen als natuurbegraafplaatsen mogelijk te maken (o.a. in
Gent). Hier ligt in de toekomst een grote uitdaging voor landschaps- en tuinarchitecten: zij kunnen door vernieuwende landschapsontwerpen de dood weer op
een organische en geritualiseerde manier deel van het leven laten uitmaken.

“In de eerste plaats zal ik er alles aan doen om niet
te sterven, maar als ik sterf dan is het gedaan.”
(Michel Fazili)
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ruimtelijke scheiding aanleiding tot een psychologische scheiding van de levenden
en de doden: het creëren en nemen van afstand faciliteert het rouwproces.
De voorbije eeuw evolueerde onze omgang met de dood en het sterven
mee met ons veranderende mensbeeld. Waar tot het eind van de 19de eeuw het
sterven zelf – als gebeurtenis – wél nog deel van het leven was, verdween de dood
tijdens de 20e eeuw uit de openbaarheid. Het sterven markeerde een alsmaar
grotere breuk met het leven. Medicalisering en een betere kennis van gevaar voor
infecties leidden ertoe dat meer mensen in het ziekenhuis stierven in plaats van
thuis. De verzorging van de stervende kwam in handen van verplegend personeel. Het afleggen en het kisten van de doden liet men voortaan over aan het
mortuariumpersoneel.
Door de ontkerkelijking en het ruimtegebrek in de steden kwamen nieuwe begraafplaatsen in beeld. Om hygiënische redenen werden lijken zeer snel uit
het blikveld verwijderd. De omgang met de dood werd geprofessionaliseerd en
in de handen van begrafenisondernemers verder gecommercialiseerd. De kloof
tussen het zakelijke, praktische aspect van de uitvaart en het emotionele, geestelijke aspect van de omgang met de dood werd alleen maar groter. In het openbare
leven ‘dealde’ men met de zakelijk aspecten die bij een overlijden volgens standaardprocedures en -regels moeten worden gevolgd. De emotionele behoeften
bij verwerking werden gedelegeerd naar het privéleven. Het leek alsof de samenleving geen huilende families meer kon verdragen. Of toch maar kort. Nooit eerder was de stervende eenzamer dan in de moderne tijd. Waar de dood verscheen
trokken de levenden zich terug (Carpay & Heyink 1996).
Toch doken er de voorbije decennia een aantal factoren op die een omkering in onze omgang met de dood hebben teweeggebracht. De hiv-crisis van de
jaren tachtig bijvoorbeeld, wees er ons op dat onze afscheidsrituelen niet strookten met de onrechtvaardigheid van dit lijden en jonge sterven. De opkomst van
de hospices en de aandacht voor palliatieve zorg leidde tot een groter bewustzijn
over het belang van levenskwaliteit in de laatste dagen. Ook de wetgevende kaders rond euthanasie zijn tot stand gekomen op basis van argumenten over – het
gebrek aan – levenskwaliteit en onnodig lijden (De Roeck 2015).
De mogelijkheid om thuis te kunnen sterven en opgebaard worden, bracht
andere vormen van afscheid nemen met zich mee. De dood kreeg opnieuw een
plaats in ons midden, in onze stad, in onze agenda, in onze gesprekken. Bleyen (2005) stelt dat de huidige doodsbeleving niet meer door stilte is omgeven,
maar dat het taboe – in de betekenis van onbespreekbaarheid – werd doorbroken.
Doodsrituelen zijn eerder gewijzigd en verplaatst dan verarmd en verdwenen.
Het opgeven van het taboe concretiseert zich ook in de ruimte. De fysieke
muur tussen polis en necropolis werd de voorbije decennia geslecht. In die zin
kunnen we spreken van een aardverschuiving in hoe we omgaan met de dood.
Denken we maar aan natuurbegrafenissen en het naar huis meenemen van de
urne met de as van de overledene. Beide fenomenen, het teruggeven van het lichaam aan de natuur en de crematie van het lichaam, zijn het resultaat van een
proces dat zijn wortels heeft in de Verlichting maar pas sinds de secularisering in
de jaren zestig echt openbreekt.

Tegelijkertijd, en ietwat paradoxaal, met het verlies van de visie op ‘een ander
leven na de dood’, is de revolte tegen de beperktheid en eindigheid van het enige
leven dat we hebben, groter geworden. Sörres (2013) stelt dat de ruimte die ons
toevalt om te leven voor de hedendaagse mens te klein is en moet opengebroken worden. De wetenschappelijke en technologische revoluties van de voorbije
decennia inspireren velen om de grenzen van het leven zover mogelijk op te
schuiven en liefst op te heffen. Sörres (2013) voorspelt dan ook dat digitale ruimte
de natuurlijke ruimte kan vervangen. Een voorbeeld is dat het Facebookprofiel
van iemand die overlijdt, blijft bestaan en fungeert als een herinneringsplek. Een
online Facebookpagina heeft de eigenschap onsterfelijk te zijn.
Van verzwijgen naar herinneren
2.2.1.2.
Hoe kan men in dit leven over de dood spreken? Geen woorden zijn zo verhullend als wanneer we het over de dood hebben. Uitspraken kunnen niet geverifieerd noch gefalsifieerd worden. Wel kunnen we spreken over het beeld van de
dood. Met als cliché bij uitstek: wat overblijft is de herinnering. Laat het net dat
laatste zijn waar we vandaag erg goed in zijn. Onze dodencultus is een (persoonlijke) herinneringscultus geworden. We bewaren alles in woord en beeld: op
computer, met fotografie en film. Nu concepten als hiernamaals en hiervoormaals uit ons gedachtengoed zijn verdwenen, richt alles zich op het vastleggen
van het ‘nu’, en leven we herinneringsgericht in plaats van toekomstgericht.
Volgens Wildschut (1996) is bewaren alleen niet voldoende in relatie tot de dood.
Het komt er ook op aan om het bewaarde levend te houden en dus telkens het
leven te wekken (Wildschut 1996). Onze ‘bewaarcultus’ blijkt een waardevolle

hulpbron: het vastleggen en kunnen boven halen van herinneringen helpt in het
doorbreken van het taboe rond (het spreken over) de dood.
“Voor mij maakt het niet uit waar ik word
begraven, de wereld is van god en god is overal”.
(Mostafa Rafi’i)

Als ik sterf en jij leeft nog, Dan leef
ik nog in u, want ik ben in de blik van
de ander (D. De Wachter)

Het afscheidsritueel als onderdeel
van een rouwproces.

2.2.2.

Rouwen kunnen we onmogelijk los zien van de culturele context. Zoals eerder
beschreven, zijn de rouwrituelen in onze westerse cultuur steeds minder zichtbaar geworden. Door de groter wordende scheiding tussen het openbare leven en
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Van nadruk op de overledene
2.2.1.4.
naar nadruk op de nabestaanden
Doordat de transcendente ideeën op losse schroeven kwamen te staan, trad er
vanaf de jaren zestig een duidelijke versobering in van het begrafenisritueel. Men
legde zich neer bij een ingetogen katholieke liturgie of een ‘neutrale dienst’ in
het crematorium. Vandaag is er echter terug een grotere behoefte aan persoonlijke begrafenisrituelen waarin de familie centraal staat, met de focus op het
unieke leven van de betrokkene en zijn/haar individuele waarden, normen en
spiritualiteit (Morell & Smith 2006). Dit past uiteraard volledig in de hiervoor al
beschreven context van de individualisering van de samenleving: het onderwerpen van de rite aan de expressie van de eigen ‘authentieke’ keuze en identiteit.

OPEN EINDE

Van transcendentie naar immanentie
2.2.1.3.
Anno 2018 wordt de dood niet meer verdrongen. Geschiedkundig auteur Jan
Bleyen schrijft in ‘De dood in Vlaanderen. Opvattingen en praktijken na 1950’
(2005) over een ware ‘revival of death’ met een grote variëteit aan voorstellingen
en handelingen. De basis van deze revival is echter niet de aandacht voor doodsbeleving, maar het centraal stellen van het ‘zelf’. Dit is enerzijds typerend voor de
individualisering van de samenleving, anderzijds het resultaat van volslagen immanentie. De transcendente ideeën van hemel en hel hebben immers plaats gemaakt
voor een eindeloos niets voor en na. Als er geen hiernamaals of hiervoormaals is,
lijkt alles geperst in het stuk tussenin. De mens dient geen god, maar eenvoudigweg zichzelf. Alle nadruk komt te liggen op het ‘ik’ en de ongelimiteerde vrijheid
binnen onze beperkte tijd die we hier spenderen. Het ‘ik’ is een god in het diepst
van zijn gedachten en gevoelens op de als een eindige speelplaats opgevatte wereld.
Wat hierbij opvalt is dat men zou vermoeden dat een leven zonder geloof
wordt beheerst door extreme angst voor de dood. Het tegendeel blijkt waar (Wildschut 1996). Het immanente, zoals hierboven beschreven, gaat ons makkelijker
af dan de transcendente ideeën van ‘hemel en hel’. Het dogma dat de dood ‘niets’
is, is op zichzelf voldoende reden om het te aanvaarden. De 21ste -eeuwse mens
vindt het precies wel best om binnen afzienbare tijd weer van deze wereld te
verdwijnen. In plaats van verdringing is er een soort onverschilligheid tegenover
de dood. Dood is dood. Een gevolg hiervan is dat bij het afscheidsritueel de aandacht verschuift van de overledene naar de nabestaanden (van der Hart 2003).

Dit brengt met zich mee dat het rituele repertoire van de mensen opnieuw groter
wordt. Tegenover de oude manier van verwerken, waarbij nabestaanden zo snel
mogelijk verder moeten gaan met het leven, groeit bij jongere generaties het idee
dat er na het afscheid een symbolische relatie met de gestorvene ontstaat. Een
nieuwe verhouding, die een plek kan krijgen in het dagelijks leven.
Rouwen wordt niet meer beschouwd als een gebeuren met publieke riten
en symbolen die duidelijk maken dat je ‘in de rouw’ bent (zoals bijvoorbeeld
het dragen van zwarte kledij), maar is nu veel meer gericht op het individuele
psychologische verwerkingsproces. Net als bij het begrafenisritueel is er een vorm
van privatisering van het rouwen ingetreden. De nadruk ligt bij de dood niet meer
op het dode lichaam maar veeleer op de achterblijvers en hun persoonlijk rouwproces. Voor de doden is er eigenlijk geen plaats meer. Informele rouwcultuur
leidt vandaag tot de erkenning van de eigenheid van ieders rouwproces. De steeds
groter wordende aandacht voor rouwtherapie kan eveneens beschouwd worden
als een gevolg van de privatisering van verdriet (van der Hart 2003).

het privéleven, verschoof rouw en de daarbij horende rituelen van het openbare
leven naar de kamer van de psychotherapeut.
Om de aard van de behoefte naar nieuwe afscheidsrituelen te specificeren,
interviewden we vanuit Open Einde tientallen rouwexperten, verpleegkundigen,
nabestaanden, mensen die recent met verlies in contact kwamen en mensen die
nog nooit iemand verloren hadden. Professionelen in de zorg- en uitvaartsector
bevestigen vanuit hun praktijk de voelbare nood aan de ontwikkeling van nieuwe
rituelen, manieren om aan die confrontatie met het lijden, het afscheid en de
rouw een nieuwe vorm te geven, in plaats van de pijn slechts te medicaliseren
en het verdriet verder te privatiseren. Psychotraumatologist Onno Van der Hart
schrijft in zijn boek ‘Afscheidsrituelen. Achterblijven en verdergaan’:
“Rituelen met behulp waarvan overgangen gemaakt kunnen worden zijn de
sleutel van een cultuur. (…) Als van een overledene afscheid moet worden
genomen voorziet onze cultuur daarin met stervens-, begrafenis- en rouwrituelen. De nabestaanden worden door traditionele vormen geholpen het verlies
te verwerken. (…) Er zijn ook mensen voor wie de traditionele rouwrituelen
onvoldoende uitkomst en steun bieden. Soms is iemand te plotseling uit het
leven weggenomen. Soms is er ook ‘teveel voorgevallen’ tussen de nabestaanden en overledene. De traditionele rituelen zijn onvoldoende om de emoties
goed te verwerken en het leven anders te organiseren. Hierbij komt nog dat
rouwrituelen in onze cultuur alleen de mogelijkheid bieden positieve gevoelens te verwerken en onvoldoende ruimte geven voor uiten van ambivalente
gevoelens ten opzichte van de overledene. (…) Het kan ook zijn dat het
officiële ritueel hen zo heeft tegengestaan dat zij er niet toe konden komen
zich in te leven en op te gaan in de uitvoering ervan. Rituelen werken alleen
als we niet alleen toeschouwers blijven (…).” (van der Hart 1981, pp. 22-23)
Het volgen van therapie kan ‘an sich’ beschouwd worden als een overgangsritueel: een sociaal ritueel dat de overgang structureert en voltooit. Maar ook binnen
de gehele therapie kan het te volgen scenario een afscheidsritueel omvatten.
Vooral binnen directieve vormen van therapie die op gedragsverandering zijn
gericht, kan een afscheidsritueel een bijzonder effectieve behandelvorm zijn.
Wanneer bijvoorbeeld bij het overlijden iets geblokkeerd is geraakt, zorgt een
nieuw afscheidsritueel dat men verder kan. Het ritueel markeert op zichtbare
wijze (en voor de betrokkenen op herkenbare wijze) een belangrijke overgang
tussen het oude en het nieuwe, met klemtoon op afscheid van het oude.
“Je bent ook wat je hebt verloren” (J.L. Borges)
Het therapeutisch afscheidsritueel, het omgaan met het verdriet aan de buitenkant, heeft een effect op het verdriet aan de binnenkant. Het ritueel als uiterlijke
vorm, als expressie van rouw, helpt het innerlijke emotionele landschap evolueren. Het ritueel bestaat uit zichtbare handelingen die voor de betrokkenen een
betekenis hebben. Het is belangrijk dat de betrokkenen de symbolentaal van het
ritueel begrijpen en dat het aansluit bij hun belevingswereld. Van der Hart (2003)
benoemt dit als de therapeutische mythe, d.i. het verhaal over het ontstaan en het

voortbestaan van de klachten van de cliënt en wat aangeeft wat er moet gebeuren
om verandering teweeg te brengen.
“In an ideal world, you have a political life and an
intimate life and they don’t have to be involved too
much with each other. But when times are hard, there’s
no separation. Everything you do in your life is
political and has to be thought about in that way. It’s
the kind of moment we are in right now.” (Zadie Smith)
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Een effectief ritueel werkt omdat het meer is dan het uiten van gevoelens; er vindt
ook een transformatie plaats (van der Hart 2003). Doordat cliënten bepaalde dingen moeten gaan doen, veranderen de emoties ook zonder dat ze geuit zijn. De
therapeut begeleidt de cliënt doorheen het niemandsland en terug waardoor een
metamorfose kan plaatsvinden. Na een ritueel kan de betrokkene de realiteit van
het verlies beter aanvaarden, het verdriet en/of het contact met de overledene
scherper afbakenen, emoties rechtvaardigen, het uiten van ambivalente gevoelens. Men ontdekt hierdoor ook de kracht van het handelen, de steun die men
krijgt. Op die manier ontwikkelt men een gezondere continuerende band met de
overledene. Met andere woorden: een afscheidsritueel als onderdeel van een grotere therapeutische omkadering bevordert het rouwproces. Rituelen helpen om
wat men binnenin beleeft, het diepe verdriet, te laten bewegen. Ze bieden een
kader, een rustpunt, een gevoel van erkenning. Rituelen vormen in een rouwproces (dat een leven lang duurt) een belangrijke hulpbron tot verwerking.

“Ik geloof niet in leven na de dood. Ik geloof
dat niets voor altijd blijft en dat is goed zo.”
(Lucia Saura)

Mobiele ruimte
TOM CALLEBAUT – DE GENEREUZE RUIMTE EEN VERBINDEND CONCEPT
VOOR EEN WERELD IN BEWEGING
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HOE CREËREN WE KRACHTRUIMTES?

We leven in een tijdperk waarin alles zeer snel verandert, er een grote mix aan culturen
en overtuigingen is en we wereldwijd geconnecteerd zijn. Dit is uitermate boeiend
omdat er heel veel mogelijk is. We hebben in de hele geschiedenis van de mensheid
nog nooit zo veel middelen, kennis en ervaring gehad om van deze aardkloot een fantastische plek voor iedereen te maken. Maar tegelijkertijd is die snel veranderende
wereld ook heel complex en uitdagend. Het vergt een grote veerkracht, flexibiliteit en
vertrouwen om je in dat woelwater rustig een weg te zoeken en te kunnen verbinden.
De angst voor die onvoorspelbare en snelle verandering zorgt dikwijls voor een polariserende houding in een poging de wereld nog te kunnen bevatten en opdelen in goed
of kwaad, zwart of wit. Hier zie ik de rol van ‘rituele ruimtes’ als een onontbeerlijke tool
om verbonden en vrij een weg te kunnen vinden in die dynamiek. Ik noem deze rituele
ruimtes ‘genereuze ruimtes’.
‘De genereuze ruimte’ vertrekt vanuit de gedachte dat iedere plek en ieder
moment spirituele potentie in zich draagt en laat daarom functie en betekenis in tijd
en ruimte verweven. Geen aparte, afgesloten ruimte dus. Het is een ruimte die mensen
zowel in beweging wil brengen als stil wil laten staan.
De polen, die als uitersten in hun abstractie wel interessant kunnen zijn, wekken binnen een verbindend gesprek meestal conflict op. Via ‘de genereuze ruimte’
probeer ik plaats te maken waar diverse standpunten en levensovertuigingen verweven
kunnen worden tot een gezamenlijke beleving. Het wil mensen stimuleren om voorbij
de traditionele polarisatie profaan-sacraal elkaar te ontmoeten in de vele gradaties tussenin die het leven zo rijk maken.
‘De genereuze ruimte’ is een laboratorium voor generositeit en een oefenplek
in gastvrijheid. Het is een plek waar denken en doen samenvallen. Niet vanuit een
lineaire beweging maar als een circulaire dans waarbij het leren de middelpuntvliedende kracht is van waaruit alles kan ontstaan. Zo wordt architectuur een proces van
onderzoek en experiment. De genereuze ruimte is altijd in evolutie. Grenzen worden
vloeibaar en flexibel in tijd en ruimte. Het is zoals bij eb en vloed waarbij plekken
kunnen uitdeinen of ook weer inkrimpen en tijdens die beweging telkens opnieuw de
beste weg zoeken.
Het concept kan zowel ingezet worden om religieus erfgoed binnen het
stadsweefsel terug te activeren als om niet-religieuze ruimtes op te tillen tot ‘sterke
plekken’(1). Het kan zowel ingezet worden in de publieke ruimte waarbij die tijdelijk
toegeëigend kan worden door kleine groepen als dat het kan dienen om private ruimte
tijdelijk open te stellen voor de stad. De genereuze ruimte probeert zich evengoed in
te nestelen in de directe omgeving dan dat het impact wil hebben op maatschappelijke
debatten. Het vertrekt in die zin vanuit een heel persoonlijk engagement maar wil universele thema’s aansnijden.
Door ritueel en functioneel met elkaar te verweven voelt het heel natuurlijk
aan om plots en snel van het dagdagelijkse naar het zingevingsniveau te schakelen, van
de lichtheid van ons bestaan naar de ongrijpbare diepte. Voor beide facetten is in de
genereuze ruimte evenveel en complexloos tijd en ruimte. Om het alleen of samen te
beleven. Middenin de weelde van het leven of net ontdaan van.
De genereuze ruimte is altijd in groei. Dat vraagt tijd. En geduld. Het bouwen
en bewonen als een ritueel om de plek op te laden en rijker te maken aan herinneringen.

Iets wat wij als mens niet alleen kunnen. Dat is de rijkdom van het delen van de plek.
Het is prachtig als de ruimte gevuld wordt met ‘wilde dingen’ (2) en doorleefde energie.
En herinneringen van vele mensen. Een soort patchwork van het leven. Dingen die én
functioneel én symbolisch zijn. Zoals mijn voordeur thuis (3), een wuivende gordijn
dat soms lonkt en soms verbergt. Maar geen dieven tegenhoudt.
De genereuze ruimte is een plek om thuis te komen maar ook een die soms
vreemd aanvoelt en andere codes heeft. Dat helpt om mensen bewuster te doen binnenkomen. Het nodigt ook uit om een eigen standpunt te zoeken en in te nemen. Dat
er midden in een maatschappij, die in vele opzichten geregeerd wordt door angst, een
open, naakte plek aangeboden wordt, werkt ontluisterend. Enerzijds kinderlijk naïef als
idee maar anderzijds heel krachtig doordat het er wel degelijk is. Een duidelijke middelvinger naar de opgedrongen angst én een warm, omarmend gebaar naar de anderen.
Ook de andere die we niet kennen. Een naakte plek ontdoet mensen van hun schild.
Het opent het hart. En het verstand. En de buik. Het stimuleert het zoeken naar een
mooi evenwicht tussen de heldere eenvoud van het leven en de verborgen geheimen
van het mysterie. Vol vertrouwen.
colloquium ‘Sterke Plekken: waar bidden de kerk ruimte geeft.’,
KULeuven, Abdij Keizersberg, Leuven, 21.02.2018
‘Het Wilde Ding’, H. Bouchez, uitg. Art Paper Editions 2017
‘de g-lab’, tc-plus (Tom Callebaut) , Brugge 2018

Ruimtes voor rituelen kunnen ook ingevuld worden als mobiele, beweegbare ruimtes waarbij op één plek verschillende rituelen ‘gehost’ kunnen worden. In lijn van
dit idee creëerden studenten van het 1e jaar interieurvormgeving (2015-2016) een
mobiele container die de omgeving, het landschap en seizoen weerspiegelt. De
ruimte kan naargelang het seizoen op een andere plek worden neergezet. Daarnaast
kan de container ook openvouwen en op die manier nog meer de relatie met de
omgeving naar binnen halen. Het aftoetsen van dit concept in de interviews leidde
tot een verrassende conclusie. Lijnrecht tegenover de mogelijkheid tot het verplaatsen van een rituele ruimte staat echter het belang dat mensen met een verlieservaring hechten aan het terugkeren naar de plek van afscheid. Uit onze interviews blijkt
dat mensen graag iets willen achterlaten, zoals persoonlijke elementen die zichtbaar en herkenbaar zijn. Ze gaan bijgevolg ook graag terug naar de plekken waar ze
afscheid hebben genomen en iets hebben achtergelaten. Mensen willen dus eerder
plaatsgebonden afscheid nemen, herdenken, in plaats van nog meer vergankelijkheid te associëren met hun verlies. Wat nabestaanden echt nodig blijken te hebben
zijn sporen van gebruik, van aanwezigheid, van gemis. De optie om mobiele ruimtes
voor afscheidsrituelen te ontwikkelen, zal wellicht niet meteen grote bijval kennen.
De handeling als rituele ruimte
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Naast de fysieke ruimte kan ook ieder mens, iedere gebeurtenis, iedere handeling
een krachtbron zijn. Herdenken blijkt in vele gevallen niet alleen een denkbeeldig of mentaal gebeuren maar vraagt om een handeling, een ritueel (Van Synghel
2017). Een mooi voorbeeld hoe architectuur een ritueel van herdenken initieert
is de brug De Oversteek in Nijmegen. De nieuwe brug kwam op de plaats van een
bestaand monument gewijd aan 48 Amerikaanse soldaten die er sneuvelden bij
de oversteek over de Waal op het einde van WOII. De architecten Ney-Poulissen
betrokken kunstenaars Rudy Luijters en Onno Dirker van Atelier Veldwerk. Zij
herschiepen de brug tot monument door gebruik te maken van de voorziene
lantaarnpalen. Het aantal stemden ze af op 48 zodat deze symbool staan voor de
militairen die er de dood vonden. Elke avond, voor de straatverlichting aangaat,
lichten op de brug de 48 lantaarnpalen één voor één aan. Als een soort Last Post
herdenkt dit gebeuren elke dag de oversteek. Kort na de ingebruikname van de
brug, gingen mensen spontaan de brug overlopen op het ritme van de aanflitsende lampen. De architectuur en de symbolische betekenis van een in wezen
banale infrastructuur riepen zo een nieuw ritueel in het leven waarbij rouw versteent tot tijdloos herdenken (Van Synghel 2017).
Gerard Reve schrijft in de Avonden: ‘Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven’. Dat is wat een handeling soms tot rituele ruimte maakt. Het
zichtbaar maken van het onzichtbare, het onopgemerkte, het vergetene. De Eenzame Uitvaart en de Waardige Uitvaart (zie 3.3.3) zijn hier mooie voorbeelden
van. De studenten van het 2e jaar Intervieurvormgeving (2016-2017) creëerden
alternatieven voor ‘eenzame’ omstandigheden. Wandelen wordt door velen als
een vorm van verwerken ervaren en ook dit kwam naar voor in de voorstellen van
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