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Over rituelen, hun zin en betekenis
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Een antwoord op de wond(er)en des levens

H

Toen de mensheid sedentair werd en in grotere gemeenschappen ging samenleven, nam ook
de behoefte aan rituelen toe om een gevoel van samenhorigheid, een gedeeld waardenkader te
scheppen en te versterken

oeveel definities van ‘het ritueel’ zouden er
zijn? Google leert: véél. En dan zijn er nog alle
(academische) boeken en essays. Sociologie,
antropologie, filosofie, psychologie - zowat alle zachte
wetenschappen buigen zich erover. Geen paniek, we parkeren
die boeiende maar vermoeiende discussie even. Laten we
daarentegen op stap gaan, de breedte maar ook de diepte in.
Rituelen, wat is daar het punt van?
Anne-Flor Vanmeenen
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Rituelen geven structuur, én ze zijn een
kanaal: je kan er emoties en gedachten in
kwijt, je kan je liefde of je gemis vormgeven,
je kan iets dat er niet is aanwezig maken,
zelfs aanspreekbaar en hanteerbaar, je kan
dingen die niet in gewone taal te vatten zijn
toch naar buiten brengen
Onze excuses evenwel, we moeten al
meteen onze belofte wat bijsturen. We
moeten toch een béétje weten waarover
we spreken, al gaan we niet te ingewikkeld
doen. Neanske Tuinman, een rituelenbegeleidster, vat het zo samen: “Een ritueel is een
geheel van gestileerde handelingen waarmee mensen op symbolische wijze uiting,
ordening en zin geven aan een belangrijke
gebeurtenis in hun leven.” Simpel, to the
point, maar uitgebreid genoeg om veel
te omvatten. Laten we het stuk voor stuk
verkennen.
Een gestileerd en symbolisch geheel
Een ritueel is om te beginnen ‘een geheel’.
Het moet samenhangen en kloppen, stéék
houden. Het is geen willekeurig patchwork
van onderdeeltjes, mensen moeten begrijpen waarom ze bepaalde dingen doen of
bijwonen. Handelingen zijn niet zomaar
inwisselbaar en zelfs binnen eenzelfde ritueel
niet zomaar verwisselbaar. Over welke
handelingen hebben we het? Van dansen,
zingen of kaarsjes aansteken tot offers brengen of jezelf pijnigen. Zelfs spreken is een
soort handelen, ‘performatieve taal’ heet dat.
Een baby een naam geven, een koppel tot
echtgenoten verklaren - dat zijn woorden die
iets veranderen.
Maar, belangrijk: de handelingen zijn gestileerd. Je kan ze niet zomaar uitvoeren, ze
hebben een bepaalde vorm of stijl nodig.

Soms is die vorm door een bepaalde traditie voorgeschreven, soms is het de context
en persoonlijke betekenisgeving die grenzen afbakent, maar hoe dan ook kan het
niet ‘eender hoe’. Ook het omkaderende is
van belang. De kledij bij een uitvaart bijvoorbeeld, of die nu zwart is of net bewust wit
of gekleurd. Bepaalde ceremoniële voorwerpen. De plaats waar iets gebeurt. Er is
zelfs wisselwerking mogelijk: vorm, plaats
en dergelijke kunnen de inhoud van een
ritueel niet alleen ondersteunen maar tevens
beïnvloeden. Sla er bijvoorbeeld de literatuur maar eens op na over de impact van
de vormgeving van een crematorium op de
beleving van een afscheidsritueel.
Stileren slaat niettemin op meer dan stijl
alleen. Het gaat ook om vereenvoudigen
en ‘ontletterlijken’, zeg maar, condenseren van betekenis. Wat ons bij symboliek
brengt. Met je handelingen doe je allerlei
andere dingen dan diegene die je doet. Met
je woorden zeg je allerlei andere dingen die
je niet letterlijk zegt, misschien zelfs niet
eens zou kunnen zeggen. Je verbeeldt
iets. Je schenkt geen glas wijn tijdens de
eucharistieviering, je vergiet het bloed van
Christus. Je trapt geen glas kapot op een
joods huwelijk, je symboliseert broosheid en
herdenkt de verwoesting van een tempel.
Structuur, uiting en zingeving
En al dat soort rare dingen doen we dus

eigenlijk om ‘uiting, ordening en zin te geven
aan een belangrijke gebeurtenis’. Dat rituelen structuur geven is al langer erkend. Ze
geven ritme aan het jaar, aan de seizoenen,
maar ook aan het leven. Ze bieden manieren
om overgangen te maken: van winter naar
zomer, van vrijgezel naar echtgenoot, een
moment om je doden te herdenken, om te
beseffen dat je alweer een jaartje ouder bent.
Het zijn ankerpunten in de tijd.
Naast structuur zijn ze een kanaal. Je kan
er je emoties en gedachten niet alleen door
ordenen, je kan ze er ook in kwijt. Door
rituelen kan je uiting geven aan je wensen,
dromen, verlangens. Je kan je liefde vormgeven of je gemis. Je kan iets dat er niet is,
aanwezig maken. Misschien zelfs aanspreekbaar en hanteerbaar. Je kan dingen die niet
in gewone taal te vatten zijn, toch naar buiten
brengen en er iets mee doen.
Het ‘nut’ hiervan wordt bijvoorbeeld zeer
duidelijk bij ingrijpende gebeurtenissen
zoals een aanslag of een ramp. Op die
momenten worden heel veel emoties
opgewekt: er is onmacht, woede, verlies
van vertrouwen in de mens en de wereld.
Als een soort emotionele aardbevingen trekken zo’n gebeurtenissen door
een gemeenschap en dan moet er puin
geruimd worden. De dingen moeten weer
hun juiste plaats krijgen. Rituele handelingen, van een stille mars tot het leggen van
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Rituelen komen los van hun grotere kaders
en worden voor ons persoonlijk welzijn
ingezet: zo zie je een vuurloopceremonie
nu in een workshop zelfvertrouwen
opduiken
een bloemetje, kunnen hier een bedding
bieden om onze gevoelens eruit te krijgen,
te delen en zorg te geven.
Overigens, ook bij kleine breuklijnen is dat
zo. Bedenk hoeveel mensen verloren lopen
tijdens de coronacrisis, omdat rituelen aan
het sterfbed of zelfs tijdens de uitvaart
sterk beperkt zijn. Nabestaanden blijven
zitten met hun zielenroerselen, het verhaal
voelt ‘niet af’. Uit gemis kan je soms duidelijk betekenis afleiden. Dat geldt ook voor
rituelen. Alleen, gaandeweg werden rituelen
misschien een beetje slachtoffer van hun
‘succes’ en nam de nutsfunctie het over.
Uitknippen voor persoonlijk welzijn
Filosoof Herman De Dijn spreekt van
‘instrumentalisering’, ‘therapeutisering’
en ‘sentimentalisering’. Typisch voor onze
postmoderne tijd zou zijn dat we rituelen gaan uitknippen uit de omkaderende
verhalen en gebruiken voor ons persoonlijk
welzijn. Rituele verbrandingen - bijvoorbeeld
van foto’s - duiken op in therapiesessies,
vuurlopen in cursussen zelfvertrouwen,
zweethutten of theeceremonies in wellnesscentra. De link met een groter verhaal,
het verbinden van een gemeenschap - zeg
maar, ‘al het overstijgende’ - wordt uitgehold en weggegomd.
Een grote maatschappelijke diagnose, die
we als vrijzinnig humanistische consulen-
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ten soms ook heel concreet in het werkveld ontmoeten. Zo denken we aan de
worsteling van een priester die geen eerste
communie wenste te begeleiden tijdens een
pluralistisch groeifeest. Voor hem klopte dat
niet, zo’n eerste hostie krijgen maakt deel
uit van een hele traditie. Het kerkgebouw,
de voorwerpen, de liederen, gebeden en
verhalen - álles wat de communie omgeeft,
is er ook mee verweven. Je kan die ene
handeling niet uitknippen en in een andere
ceremonie plakken. Daar zijn zeker meerdere meningen over mogelijk, maar het
illustreert wel eenzelfde pijnpunt of tendens,
zo je wil.
Toch is het niet al teloorgang wat de klok
slaat. Het is niet gezegd dat het uitkleden of isoleren van bepaalde rituelen, ook
afbreuk aan die rituelen doet. Zou een vuurloop binnen zijn oorspronkelijke kader aan
kracht verliezen omdat hij elders als confidence booster wordt gebruikt? Zou een
zenboeddhist minder authentiek kunnen
mediteren omdat mindfulness nu ook een
techniek in de pijnkliniek of een artikel in
Flow Magazine is? Dat lijkt me geen noodzakelijk gevolg. Daarnaast doen rituelen
nog steeds twee zeer belangrijke zaken: ze
lijmen en ze gronden.
Gevoel van samenhorigheid
Over het verbindende aspect van rituelen bestaan heel interessante theorieën.

Archeologen merken een toename van
spiritualiteit en rituelen op het moment
dat de mensheid sedentair werd en in
grotere gemeenschappen ging samenleven. Er waren manieren nodig om
banden te smeden naast de bloedband.
Bepaalde handelingen moesten een
gevoel van samenhorigheid, een gedeeld
waardenkader scheppen en versterken.
We laten in het midden of dat nu opnieuw
een ‘instrumentalisering’ van rituelen is,
dan wel omgekeerd, of dat de grote zingevende kaders waarvan de teloorgang
wordt beweend, zo in een meer bescheiden daglicht plaatst. Misschien is dat zelfs
geen cruciale vraag, misschien heeft elke
tijd gewoon zijn manier om de dingen te
benaderen en bestaat daar geen absolute
waarheid in.
In elk geval, in een tijd waar sociologen
spreken van believing without belonging,
kunnen rituelen zinvolle schakels zijn.
Mensen hebben allerlei overtuigingen,
maar voelen zich steeds minder aan een
bepaalde groep gebonden. Dat heeft vooren nadelen, maar hoe dan ook, het gevoel
ergens thuis te horen, er niet alleen voor
te staan, dat is niet minder essentieel dan
vrijheid. We hebben een ‘samen’ nodig.
Wellicht is dat een van de belangrijkste drijfveren bij bijvoorbeeld het ‘dopen’ van een
schip bij de marine. Die stalen reus wordt
zo een stukje thuis, de bemanning een

© Shutterstock.com

De nood aan rituelen is niet bij iedereen
even sterk, maar de zoektocht
naar betekenisvolle antwoorden en
transformerende handelingen bij
levensvragen en crisismomenten is
universeel menselijk, en zo heeft elk ritueel
zijn boodschap en betekenis
stukje familie. Bijna niemand verwacht nog
om met het inwijdingsritueel het lot van het
schip daadwerkelijk te beïnvloeden, maar
er wordt een microkosmos gecreëerd. Het
schip en alle deelgenoten worden in een
gedeeld verhaal ingeschreven.
Ruimte voor betekenis
Dat brengt ons bij het andere punt: betekenisgeving. Volgens theoloog Peter
Nissen slaan rituelen een gat in de tijd.
Alles komt even op pauze te staan en er
ontstaat ruimte. Dat vacuüm vullen we
met betekenis. We bedenken wat we
willen uitdrukken, we staan letterlijk en
figuurlijk stil bij een jaareinde, een relatie,
een verlies of wat dan ook. Meer nog, in
zijn aanvoelen doen we dat in de huidige
tijden misschien des te meer net omdát
we rituelen vaker zelf ontwerpen. Je kan
dus treuren om het ‘shopgedrag’ dat we
vertonen als het om rituelen gaat, maar je
kan er ook de ommezijde van zien: doordat we bewust moeten kiezen, denken we
vaker na over de essentie. Die zoektocht
naar een vocabulaire en handelingsrepertoire wordt bijvoorbeeld mooi duidelijk bij
‘doe-het-zelf’-plechtigheden.
‘Rituele creativiteit’, ‘rituele explosie’ of het
concept van ritueelwetenschapper Ronald
Grimes ‘ritualiseren’ zijn typische begrippen van deze tijd. Ook al was er altijd al een
graad van vernieuwing, de termen duiden

op een nieuwe manier van omgaan met
rituele elementen. Daarbij horen vervlakking en vermenging, maar net zo goed een
zekere reflectie en bewustzijn. De keuze is
natuurlijk niet onbeperkt. Als postmodernen vallen we dan misschien wel buiten
een ‘dominant verhaal’, maar we zijn nog
steeds gebonden aan onze eigen tijd, plaats
en cultuur. Sommige dingen zijn gepast
(met een grote grijze zone vol discussies)
en andere niet. Onvrijwillige lichaamsverminkingen kunnen bijvoorbeeld steeds
minder - gelukkig maar. De ‘spirituele
humus’ waarop wij gedijen heeft een
bepaalde en begrensde samenstelling.
Zoeken naar antwoorden
Met De Dijn zijn we het wél eens dat
wij rituele wezens zijn. We móéten ons
verhouden tot de mysteries en wond(er)en
van het leven, daar valt niet aan te ontkomen. Hoe wetenschappelijk, rationeel of
economisch we ook geworden zijn, zingeving is nog steeds cruciaal in ons
bestaan. Denk aan de woorden van
Viktor Frankl, psychiater en Holocaustoverlevende, die zin als levensreddend
beschouwde. Als je het nuchter bekijkt,
zijn rituelen complete waanzin. Je praat
tegen dingen die er niet zijn, je doet rare
handelingen en, vreemder nog, je besteedt
er soms een half spaarboekje aan. Wat een
verspilling van tijd en middelen. Het is toch
dat ze érgens over moeten gaan? Dat ze

aansluiten op een vrij primaire behoefte?
Dat betekenisgeving geen luxeproduct is?
Als je namen noemt bij een dodenherdenking in het leger, dan benoem je ook
opnieuw het ‘waarom’. Die mensen zijn
gestorven voor onze vrede en vrijheid, en
daarmee is hun dood (en in één adem ook
het werk van hun nog levende collega’s)
niet zinloos. Zoiets is intrinsiek motiverend.
Of als je een scheidingsritueel uitvoert,
dan verbind je (gek genoeg). Je schept
een nieuw gedeeld kader om samen als
gescheiden gezin in verder te gaan. Een
studentendoop zegt dan weer: welkom in
onze groep.
En zo heeft elk ritueel zijn boodschap. Dat
heeft in essentie niets met geloof te maken,
vandaar dat ook vrijzinnig humanisten er
waarde aan hechten. Uiteraard is de nood
aan rituelen niet bij iedereen even sterk,
maar de zoektocht naar betekenisvolle
antwoorden en transformerende handelingen bij levensvragen en crisismomenten
is universeel menselijk. Wat je levensvisie
ook is, niemand ontsnapt aan de nood om
een zekere samenhang en logica in het
leven en de wereld te ervaren. In het arsenaal aan middelen om dat te bereiken, te
bewaren of te herstellen, staan rituelen met
stip voorop.
***
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Lentefeest en feest vrijzinnige jeugd

Van Franse Revolutie tot virtuele fuif

O

Feest in je kot! is het digitale alternatief van de vrijzinnig humanistische gemeenschap voor
de vele kinderen die hun lentefeest of feest vrijzinnige jeugd door de coronacrisis in het water
zagen of zien vallen

veral ter wereld en in alle culturen vieren mensen
feest bij de overgang van de ene levensfase naar
de andere. Kinderen onderweg naar volwassenheid
doorlopen zulke scharniermomenten bij de overgang van kleuternaar lagere school, en bij de overgang van lager naar secundair
onderwijs. Vrijzinnig humanisten vieren die momenten met het
lentefeest en het feest vrijzinnige jeugd. Een blik op het ontstaan
en de evolutie van die bijzondere feestmomenten.
Bert Goossens
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Fotocollectie CAVA - OVM Vilvoorde

Oorsprong en evolutie
Op het einde van de achttiende eeuw zette
de Franse Revolutie de maatschappelijke
structuren op hun kop. Met het invoeren
van de scheiding tussen kerk en staat
ontstonden seculiere gebruiken zoals het
burgerlijke huwelijk. Op de openbare scholen konden voortaan jongerenfeesten voor
niet-gelovigen worden georganiseerd.
Het zou nog een eeuw duren voor dat
Franse gebruik België zou bereiken. De
eerste vrijzinnige jongerenfeesten in ons
land, waar we weet van hebben, dateren
van 1887 in Gent en 1888 in Verviers en
Luik. Niet toevallig vonden ze plaats in ‘de
tijd van Daens’, waarin socialisten, liberalen en andere progressieven het monopolie
van de Kerk en de Katholieke Partij proberen te doorbreken.

Feest vrijzinnige jeugd, Vilvoorde, zonder datum
Fotocollectie CAVA - Geuzenhuis Gent

Het feest is oorspronkelijk een alternatief op
de christelijke communie. De benamingen
laten weinig aan de verbeelding over: men
spreekt over een ‘sociale communie’, ‘vrije
doop’, ‘vrije communie’ of zelfs ‘anticommuniefeest’. De deelnemers komen meer
dan eens uit arme arbeidersgezinnen. Er
worden hulpfondsen opgericht om de
kinderen mooie kledij en koffiekoeken aan
te bieden; een ongeziene luxe.
Schoolpact
De vrijzinnige feesten blijven lange tijd
beperkt tot enkele Belgische grootsteden
waar de arbeidersbeweging sterk staat.
Een kentering komt er pas na 1958 met de
Schoolpactwet. Voortaan kan er niet alleen in
het secundair, maar ook in het lager onderwijs een keuze worden gemaakt tussen
katholieke godsdienst en niet-confessionele zedenleer. Na de oprichting van het
Humanistisch Verbond in 1951 ontstaat in
1959 de Oudervereniging voor de Moraal
(OVM) die zich specifiek richt op het ondersteunen van de cursus niet-confessionele
zedenleer, maar ook van de jeugdfeesten.
Geëngageerde vrijzinnige inspecteurs,
leerkrachten en ouders slaan de handen in
elkaar om de stijgende vraag naar vrijzinnige jongerenfeesten te ondersteunen. De
vrijzinnigen staan nog steeds vooral in de
steden sterk, in kleinere gemeenten is het
vaak slechts een enkele leerling die ‘moraal’

Feest vrijzinnige jeugd, Gent, 1988
Fotocollectie CAVA - Geuzenhuis Gent

Feest vrijzinnige jeugd, Gent, 1988
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Medaille voor het feest vrijzinnige jeugd in Halle, met vooraan de afbeelding van een
jongen en een meisje, en achteraan het opschrift ‘FVJ OVM-Halle’, zonder datum

volgt op school. De feesten zijn vaak een
resultaat van samenwerking over de dorpsgrenzen heen. De plechtige momenten
vinden meestal in de grootstad plaats.
Lokale organiserende comités schieten in
de jaren zestig als paddenstoelen uit de
grond en zo veroveren de feesten stilaan
heel Vlaanderen en Brussel. De vieringen
volgen vaak hetzelfde patroon: eerst is er
een kinderactiviteit, vervolgens een plechtig
moment begeleid door een inspecteur of
leerkracht niet-confessionele zedenleer of
door een notabele politicus, en tot slot een
smakelijk banket.
Er doet zich ook een inhoudelijke verschuiving voor. Oorspronkelijk stond het feest
vooral in het teken van de opvoeding en
de vrijzinnige gemeenschap. Op sommige
plaatsen wordt er hulde aan de moeders
gebracht. In de jaren zeventig vindt er een
evolutie plaats waarbij het kind het middelpunt van de viering gaat vormen.
Actief en positief
Vandaag geven kinderen hun feest actief
mee vorm. Sommige feestgroepen gaan
samen op weekend om de sociale cohesie te versterken. Er worden toneelstukjes
ingeoefend, liederen gezongen, kunstwerken gemaakt …
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Lithografie van Serge Creuz met twee
kinderen, een geschenk ter gelegenheid
van het feest vrijzinnige jeugd, 1974

In het verlengde van de lessen niet-confessionele zedenleer worden jongeren tijdens
de voorbereiding van het feest gewapend
met een kritische geest, maar ook met het
nodige optimisme en vertrouwen dat zij
zelf zin aan hun bestaan kunnen geven. Ze
leren denken voor zichzelf en solidair zijn
met de ander. Die vrijzinnig humanistische
thema’s staan centraal in de voorbereiding
en uitvoering van de viering.

taal alternatief aan de vele kinderen die
hun feest in het water zagen vallen. Deelnemers konden in hun veilige bubbel
opdrachten uitvoeren waarbij ze hun
talenten konden ontdekken. Alles kwam
samen in een virtueel slotevenement dat
de feestvierders van over heel Vlaanderen
en Brussel met elkaar verbond. Zowel voor
introverte als extraverte kinderen was dat
een aparte, maar wel zeer fijne beleving.

De lentefeesten en feesten vrijzinnige
jeugd hebben door de jaren heen hun
‘antikarakter’ volledig van zich afgeschud.
Het vrijzinnig humanisme brengt vandaag
een eigen positief verhaal, en dat trekt
aan. Het aantal deelnemers aan lentefeesten en feesten vrijzinnige jeugd is de
voorbije tien jaar verdubbeld. Dat succes
heeft ook organisatorische consequenties.
Door het stijgende aantal deelnemers wijkt
men vaker uit naar ruimere locaties zoals
culturele centra.

In het feestjaar 2021 zullen de feesten
moeten downsizen en vooral in bubbels
plaatsvinden. Feest in je kot! komt terug
om organisatoren en ouders te inspireren
hoe ze in deze bijzondere omstandigheden toch een onvergetelijk feest kunnen
aanbieden. Er wordt opnieuw een virtueel
evenement georganiseerd dat wil inzetten
op verbinding. Het is immers belangrijk
dat jongeren beseffen dat ze deel uitmaken van een gemeenschap van mensen
met gelijkaardige ideeën en waarden, en
dat die voortvloeit uit een rijke traditie. Zo
worden ze gesterkt om hun leven in volle
autonomie richting te geven.

Digitale feesten
In tijden van corona zijn grote evenementen
uit den boze. In de lente van 2020 werden
zowat alle feesten noodgedwongen afgelast of uitgesteld.
Met Feest in je kot! bood de vrijzinnig
humanistische gemeenschap een digi-

Met dank aan Lisa Dejonghe en Maria
Mejia Sian van CAVA, het Centrum voor
Academische en Vrijzinnige Archieven,
voor het aangeleverde beeldmateriaal en
de bronnen.

Brochure ‘Feest vrijzinnige jeugd. Avelgem
1978’

Brochure ‘Het leven in stappen. Vrijzinnige
plechtigheden’, zonder datum

Flyer ‘Tijd om te feesten, lentefeest, feest
vrijzinnige jeugd’, 2012-2018

Meer lezen?
De oorsprong en ontwikkeling
van het Feest van de Vrijzinnige
Jeugd, Niels De Nutte en Frank
Scheelings, artikel verschenen
in Het Vrije Woord, 2019, jg. 64,
nr. 1-2, p. 7-10, ook online te
vinden.
Rituelen en vrijzinnige plechtigheden, Jan Van den Brande,
artikel verschenen in Op zoek ...
De evolutie van het vrijzinnig
humanisme in Vlaanderen
sinds de Tweede Wereldoorlog,
Centrum voor Academische
en Vrijzinnige Archieven, 2018,
p. 197-209, ook online te lezen.
Meer informatie over lentefeesten en feesten vrijzinnige jeugd
vind je online op: lentefeest.be
Ook in 2021 wordt er een virtueel
vrijzinnig jongerenfeest georganiseerd, meer informatie online
op: feestinjekot.be

Lentefeest, 1981

CAVA - Archief Emily Vandervelde

Lintje uitgegeven naar aanleiding van het
feest vrijzinnige jeugd, Sint-Niklaas, 1977
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Terugblikken én vooruitkijken
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Ook een scheidingsritueel kan mooi zijn

E

Via een scheidingsritueel herdenk je de mooie dingen die je in je relatie hebt beleefd, ondanks het
verdriet en de kwaadheid die je op het moment van de scheiding voelde, en tegelijk geef je aan
dat het nu oké is en wens je de ander welgemeend het beste voor de toekomst

en scheidingsritueel? Ja, je leest het goed.
Misschien wel de minst gekende plechtigheid binnen
de vrijzinnig humanistische dienstverlening, maar ze
bestaat. Niet alle scheidingen eindigen immers in vechtscheidingen
en er zijn wel degelijk ex-partners die via een scheidingsritueel
betekenis willen geven aan wat is geweest, aan het einde van hun
relatie, maar ook aan het begin van een nieuwe fase in hun leven.
Veerle Magits en Maarten Peeraer

Nood aan afsluiting
Liefde is niet altijd rozengeur en maneschijn. Meestal kom je er samen wel uit,
maar soms is het, hoe graag je iemand
ook ziet, beter om uit elkaar te gaan.
Cijfers tonen aan dat een groot deel van
de huwelijken mislukt en dat langdurige
relaties vaak eindigen. En wanneer de
hevige emoties na een relatiebreuk zijn
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gaan liggen, is er misschien de nood
om dat deel van je leven af te sluiten,
maar weet je niet precies hoe dat aan te
pakken of waar je hiervoor terechtkan.
Wel, in een huisvandeMens bijvoorbeeld.
De vrijzinnig humanistische consulenten bieden, naast de meer ‘traditionele’
plechtigheden zoals de geboorte-, huwe-

lijks- of afscheidsplechtigheden, ook de
mogelijkheid aan ex-partners om een
scheidingsritueel te houden. Dat ritueel
kenmerkt, net zoals de andere plechtigheden, een belangrijk overgangsmoment
in iemands leven. Het afsluiten van een
relatie en een scheiding verandert het
leven van elk van de partners immers
drastisch.

Een scheidingsritueel vindt dan ook vaak
enige tijd, een jaar of langer, na de scheiding
plaats, wanneer de praktische, financiële
en juridische aspecten geregeld zijn en
wanneer de nodige tijd voor de emotionele en
psychologische verwerking werd genomen.
Want een relatiebreuk doorleven, is een heftig
proces en hoe je daarmee omgaat, verschilt
van mens tot mens en van dag tot dag.
In Knack Weekend van 11 maart 2020 getuigt
Pegie Meeusen over haar ervaringen: “Vijf jaar
na de scheiding wilde ik erkenning geven aan
wat geweest was en uitspreken wat ik voelde,
niet zomaar tegen vriendinnen of een therapeut, maar tegen mijn ex-partner en onze
zoon. Zo zit ik in elkaar. Ik vind zelfzorg erg
belangrijk en dit had ik nodig voor mijn emotionele welzijn. De enige vraag was: hoe? Ik
begon te googelen en kwam terecht op de
website scheidingsritueel.be, een initiatief
van deMens.nu, een vrijzinnig humanistische
vereniging. Meteen ging er een lampje aan in
mijn hoofd: er bleek een woord en een vorm
te bestaan voor wat ik in gedachten had.”
Rust in jezelf en je leven
Hoe weet je nu of je klaar bent voor een
scheidingsritueel? Drie richtvragen kunnen je
daarbij alvast helpen.
• Kan ik mijn eigen aandeel in de scheiding
(h)erkennen en kan ik de verantwoordelijkheid ervoor tegenover mijzelf en mijn
kinderen opnemen?
• Besef ik het einde van mijn relatie? Kan
ik gedeelde dromen en verwachtingen
loslaten en ze zelf invullen?

© Shutterstock.com

Herdenken wat mooi was
“Wie doet dat nu en moet een mislukking echt gevierd worden?” Het zijn vaak
gehoorde vragen, maar de vrijzinnig humanistische visie stelt dat mensen zelf bepalen
wat ze willen en er ook verantwoordelijkheid
voor dragen. Een scheidingsritueel kadert
daar perfect in. En nee, uiteraard wordt er
niet uitbundig gevierd. Via een scheidingsritueel herdenk je net de mooie dingen die je
in je relatie hebt beleefd, ondanks het verdriet
en de kwaadheid die je op het moment van
de scheiding voelde. Bij een scheidingsritueel gaat het erom erkenning te geven aan
wat mooi was, te vertellen dat het nu oké is
en de ander welgemeend het beste voor de
toekomst te wensen.

Een scheidingsritueel kenmerkt, net zoals andere plechtigheden, een belangrijk
overgangsmoment in iemands leven: het afsluiten van een relatie verandert het leven van
elk van de partners immers drastisch
• Kan ik mijn ex-partner toestaan om
verder te gaan met zijn of haar leven?
Kan ik mezelf toestaan de draad van
mijn eigen leven weer op te pikken?
Perfecte antwoorden hoef je op die vragen
niet te kunnen geven, maar de rust in jezelf
en je leven moet wel zijn teruggekeerd vooraleer je een scheidingsritueel aangaat.
Persoonlijke invulling
Hoe je een scheidingsritueel invult, is net
zoals bij alle andere vrijzinnig humanistische
plechtigheden iets heel persoonlijks. In haar
getuigenis zegt Pegie Meeusen daarover: “Ik
kreeg het advies om neer te schrijven wat ik
van zo’n scheidingsritueel verwachtte, want
er is geen kant-en-klare handleiding voor.
Je maakt ervan wat je zelf wil. Ik besloot
dat ik een brief aan mijn ex en mijn zoon
wilde voorlezen.”
Als de scheiding te pijnlijk was en er geen
goed contact met je ex-partner meer mogelijk is, kan je voor een individueel scheidingsritueel kiezen. Het afronden van de scheiding
voor jezelf staat hierbij centraal. Heb je wel
nog een goede verstandhouding met je
ex-partner, dan kan je voor een gezamenlijk
scheidingsritueel opteren. Dat kan een heel
intieme plechtigheid tussen twee mensen
zijn, maar ook eentje met het gezin. Want
wanneer er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, blijf je door hen, als ouders, met
elkaar verbonden. Door een scheiding veranderen de omstandigheden, maar de ouderrol
blijft voortbestaan.
De manier van scheiden heeft een invloed
op de kinderen en hoe zij de hele situatie
verwerken. Het is daarom belangrijk om je

scheiding goed aan te pakken en een scheidingsritueel kan daarbij helpen: je maakt de
kinderen duidelijk dat hun ouders er nog
steeds voor hen zijn, ook al wonen ze niet
meer samen.
Een nieuwe verbinding
Terugblikken én vooruitkijken, ook Pegie
Meeusen bevestigt het in haar getuigenis:
“Zo’n scheidingsritueel bleek een cadeau
voor mezelf, maar ook voor mijn zoon en
mijn ex. Mijn ex-partner en ik kregen daardoor weer écht contact met elkaar. De
vooroordelen die we misschien nog hadden
over elkaar verdwenen. Verdriet en schuldgevoelens hadden plaatsgemaakt voor een
nieuwe verbinding.”
Wil je meer weten of overweeg je een scheidingsritueel? Een vrijzinnig humanistisch
consulent luistert steeds naar je verhaal en
coacht je bij het vinden van een gepaste
symbolische handeling. Voor hulp of inspiratie bij het opzetten en vormgeven van een
scheidingsritueel ben je altijd welkom in een
huisvandeMens.

Meer weten?
Uitgebreide informatie vind je
online op: scheidingsritueel.be
De kracht van een scheidingsritueel: “Het was een cadeau
voor mezelf en mijn ex”, Elke
Lahousse, artikel verschenen in
Knack Weekend, 11 maart 2020,
met de volledige getuigenis van
Pegie Meeusen, ook online terug
te vinden.
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Do It Yourself

Je eigen weg uitstippelen

M

Op het welkomstfeest voor Theo vertelden zijn ouders over de geboorte van hun zoontje,
over hoe ze hun rol als ouderpaar willen invullen, en over hun wensen voor de toekomst

ijlpalen zijn belangrijk, of ze nu een gelukkig of
een verdrietig moment in het leven markeren.
In elk huisvandeMens vind je vrijzinnig
humanistische consulenten die helpen om
die momenten vorm te geven. Steeds meer mensen doen dat
echter liever op eigen houtje, zeker als het voor hun kinderen
is. In het huisvandeMens helpen we hen graag op weg.
Lieve Goemaere
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In de aanloop naar het groeifeest van Tobe
en Janne praatten hun ouders met hen
over groter worden en wat dat allemaal
met zich meebrengt; op het feest zelf
was een boom voorzien waaraan elke
aanwezige een wens hing
Een memorabel welkomstfeest
Sien Maris en Kenneth Pollet werden op
6 mei 2020 mama en papa van Theo.
Tweeënhalve maand later vierden ze zijn
welkomstfeest samen met de dichtste
familie. We vragen Sien hoe zij dat aangepakt hebben.
Sien: Voor onze huwelijksplechtigheid
hadden we een beroep gedaan op Nele,
vrijzinnig humanistisch consulent van het
huisvandeMens van Diksmuide, die een
prachtige ceremonie schreef. Dus toen
we besloten om ook zo’n persoonlijke
viering voor onze zoon te houden, klopten
we opnieuw bij haar aan. Zeker twee uur
lang spraken we over de zwangerschap,
de bevalling, hoe we onze rol als ouders
zien, de waarden die we onze zoon willen
meegeven, noem maar op. Het deed deugd
om bewust met elkaar te praten over die
thema’s. In het dagelijkse leven kom je daar
niet zo snel toe, is er altijd iets dat dringender is. Na dat gesprek hadden Kenneth en
ik allebei het gevoel: we willen de ceremonie
zelf in handen nemen. Voor je eigen huwelijk
is dat moeilijker: het verhaal over jezelf brengen is misschien wat vreemd. Maar over
onze zoon konden wij wel vertellen.
Met Neles inspiratie zijn wij dus aan de
slag gegaan. Omdat Kenneth en ik muziek
belangrijk vinden, begonnen en eindigden
we de ceremonie met een lied. Kenneth

speelde op de accordeon van zijn overleden oma en om mijn gestorven grootmoeder dichtbij te voelen, gebruikten we een
van haar strowerkjes als decoratie. Ons
lied markeerde het begin van de dienst,
maakte duidelijk dat de plechtigheid echt
begonnen was, dat dit meer was dan een
babyborrel waar er een toost wordt uitgebracht. Daarna zijn Kenneth en ik beginnen te vertellen. Over onze kinderwens,
de geboorte, over onze eerste weken met
Theo en hoe we hem volop leerden kennen.
We hadden het ook over hoe we onze rol
als mama en papa willen invullen, hoe
we onszelf als ouderpaar zien. Over onze
wensen voor de toekomst, en de wijze
waarop we Theo willen grootbrengen. Nele
noemde hem een ‘blotevoetenkindje’: een
jongen die mag exploreren, vallen en weer
opstaan, die niet in een gouden kooitje zit.
Een mooi woord, het past perfect.
Hebben andere mensen actief aan de
plechtigheid deelgenomen?
Sien: Theo heeft twee meters. Zij hebben
iets voorgelezen, en daarna hebben wij
met vier onze handafdruk op een schilderij gezet dat nu in zijn kamer hangt. Maar
eigenlijk werd iedereen erbij betrokken,
want op voorhand hadden we aan alle
genodigden gevraagd om een betekenisvol voorwerp mee te brengen voor Theo’s
schatkist. Ikzelf stak er een trein in. Ik herinner me hoe ik als zesjarige helemaal alleen

de trein van Diksmuide naar Veurne mocht
nemen. Dat was maar één halte, en mijn
grootouders stonden me op te wachten,
maar voor mij was dat toen een ongelooflijk
spannend avontuur. Als tiener nam ik alleen
de TGV naar Toulouse, ook dat was niet
niets op die leeftijd. Dus die trein symboliseert voor mij de durf om dingen te doen,
om stappen te zetten, iets te ondernemen.
Ook de durf om fouten toe te geven, of om
hulp te vragen.
Kenneth stak een polaroidfoto van de
hele bende in de kist, met de boodschap:
“Familie kan je niet kiezen, maar ze is er
wel altijd voor je.” Mijn grootvader, Theo’s
overgrootvader dus, gaf de stopwatch die
hij zelf met zijn allereerste centen kocht,
want: “Je moet toch altijd vooruitgaan in
het leven”. Mijn vader had een stuk koraalrif uit Azerbeidzjan mee, vanuit het idee: “Ik
heb bijna de hele wereld gezien, ik hoop
dat ook jij de zin zal hebben om die te
ontdekken.” Iedereen werd gefilmd terwijl
hij zijn uitleg gaf. Zo heeft Theo er later
bewegende beelden bij, die zeggen zoveel
meer dan dode letters op papier.
Wat een prachtig cadeau voor je zoon.
Sien: Dat was echt het mooiste moment
van de ceremonie. Er zijn best wel wat
traantjes gevloeid. Als slotmoment hebben
we samen een lied gezongen. Kenneth
had de tekst van You Are My Sunshine
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Tijdens het lentefeest van Josse vulden
de gasten haar trekkersrugzak met
allerlei spulletjes die ze op haar tocht kan
benutten: haar ouders legden uit dat de
rugzak zwaar woog, maar dat de hele
familie er is om haar te helpen dragen
aangepast en aan iedereen uitgedeeld, en
de muzikanten in de familie hebben het lied
op hun instrument gespeeld. Een memorabel moment. Ik ben er zeker van dat we
de volgende mijlpalen in Theo’s leven ook
zo gaan aanpakken: persoonlijk, en in het
gezelschap van de mensen die het allerbelangrijkst zijn.
Samen aan de slag voor het groeifeest
Tobe en Janne volgen les in de school om de
hoek. Daar doen de leerlingen in het eerste
leerjaar hun eerste communie. Maar de
ouders van Tobe en Janne, Steve Noyelle en
Charlotte Dufoor, zijn niet gelovig. Vandaar
dat zij een eigen groeifeest organiseerden.
Steve en Charlotte: Wij hebben ons telkens
op een boek gebaseerd. Voor Tobe was
dat Pomelo groeit van Ramona Badescu,
voor Janne maakten we gebruik van het werkboek Als ik groot ben! van Nancy Brouckmans
en Freya Vlerick. Eenmaal we die boeken
gekozen hadden, wisten we welke weg
te volgen. Want we wilden wel duidelijk
maken dat hun lentefeest niet zomaar een
willekeurig feestje was, maar een feest met
inhoud en betekenis. Dus gingen we op
voorhand met de kinderen aan de slag,
lazen we samen de boeken, praatten we
over groter worden, en wat dat allemaal
met zich meebrengt. We bespraken hoe de
kinderen al veranderd waren, wat ze reeds
geleerd hadden, hoe ze zijn als persoon,
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hoe wij hen zien evolueren en groeien. Die
voorbereiding op zich was al echt leuk. Het
was bijzonder om dat samen met Tobe en
Janne aan te pakken.
Alles wat we op voorhand gemaakt en
besproken hadden, werd op het feest zelf
getoond. We hadden ook een boom voorzien waaraan elke aanwezige een wens
hing. In ruil daarvoor gaven we iedere gast
op Tobes feest een groot luciferdoosje mee
naar huis dat hij helemaal had omgetoverd tot een wensdoosje vol verrassingen:
met een minislinger bijvoorbeeld, een klein
kaartje, confetti. Achteraf hebben we de
wensen van de familie allemaal in een boek
gekleefd, waarin geregeld nog wordt gebladerd. In dat boek verzamelden we ook de
brieven die iedereen over de kleine Tobe en
Janne had geschreven. Tobe vond het vroeger niet zo leuk om te moeten fietsen als het
waait, lees ik hier … Hm, dat is alleszins nog
niet veel veranderd sindsdien. (lacht)
Warme herinneringen aan het lentefeest
De ouders van Josse en Nelle kozen ervoor
om hun dochters niet te laten deelnemen
aan het lentefeest van de school, maar
organiseerden thuis hun eigen feestje. Mama
Elien Lahoutte licht toe.
Elien: “Nee, wij kunnen je geen kant-enklare teksten geven, maar je kan wel eens
langskomen voor een inspiratiegesprek”,

vertelden ze me in het huisvandeMens van
Ieper. Eerlijk gezegd vond ik dat niet zo fijn.
Maar toen ik na dat gesprek terug naar huis
vertrok, zat mijn hoofd vol geweldige ideeën,
en was het duidelijk dat we niet per se voor
iets met veel woorden en speeches moesten
gaan. Voor het lentefeest van Josse kozen
we het thema ‘trektocht’. Dat vanuit de
invalshoek: je wordt steeds groter en zelfstandiger, je bent steeds verder onderweg
op die boeiende tocht die het leven is. We
lieten haar een videoboodschap maken,
waarin ze de gasten uitnodigde om haar
trekkersrugzak te vullen met allerlei spulletjes
die ze onderweg kan benutten.
Meer uitleg hebben we niet gegeven, en
het was verrassend en fijn om te zien wat
elke gast meebracht. Van ons kreeg Josse
een kopje waarin we silicone hadden
gespoten, waarmee we wilden zeggen:
“Vergeet niet, je kopje is nooit half leeg,
maar half vol.” Van haar peter kreeg Josse
de landkaart van België, waarop heel wat
kleine blaadjes met adressen en routebeschrijvingen waren gekleefd. Het idee
daarachter is dat het allemaal plekken zijn
waar ze terechtkan wanneer er iets scheelt.
Mijn grootmoeder bracht een plantje mee
met de boodschap dat je voor elk levend
wezen zorg moet dragen, en Josses overgrootvader gaf haar een klein blikken doosje
met daarin een koekje. Want als je onderweg
bent, mag je nooit zonder proviand vallen.

Op het lentefeest van Nelle bouwden
de genodigden een totempaal met
houtblokken die ze op voorhand
hadden versierd: onderaan die van de
overgrootouders, de wortels van de familie
Zo stak iedereen zijn of haar voorwerp in
de rugzak, op een heel losse en informele
manier. Dat was een van de redenen dat
we het lentefeest thuis organiseerden: alles
kan er op onze manier, simpel en zonder
veel poespas. Ook de betekenis wilden we
zelf geven.
We keren sowieso onze rug naar het
groepsgebeuren in de kerk, en willen dat
niet vervangen door een ander groepsgebeuren. Al volgen onze dochters zedenleer, toch wilden we iets doen op onze
eigen maat, en geen onderdeeltje van een
voorgekauwd geheel zijn. Nadat ze haar
ronde had gedaan, stelde Josse vast dat
haar rugzak zwaar woog. Mijn man en ik
hebben dan uitgelegd dat wij en de hele
familie er zijn om die rugzak te helpen
dragen, en dat er ook altijd de mogelijkheid
is om er spullen uit te halen, zodat ze overbodige zaken niet hoeft mee te sleuren. Dat
vonden we een mooie metafoor.
Hoe staat jullie familie tegenover jullie
visie en aanpak?
Elien: Dat we onze dochters niet lieten
dopen, lag wel gevoelig bij enkele familieleden, maar toch hebben mijn man Pieter
en ik nooit getwijfeld: wij volgen onze eigen
weg, met onze eigen idealen. Onze familie
begrijpt dat steeds beter. Bovendien stellen
ze vast dat wij onze kinderen wel degelijk
heel wat waarden bijbrengen. En precies

door te doen wat we doen, proberen we
die waarden in de praktijk om te zetten.
Wees gewoon jezelf bijvoorbeeld, en neem
de vrijheid om je eigen weg uit te stippelen.
Je moet niet bang zijn om tegen de stroom
in te varen, maar durf zijn wie je bent. De
manier waarop wij de lentefeesten van
onze dochters hebben aangepakt, is daar
een perfecte illustratie van.
Twee jaar na Josse deed Nelle haar
lentefeest. Vertel eens wat jullie voor
haar bedacht hebben.
Elien: Nelle deed haar eigen voorstel: zij
wilde iets met indianen. Dus stuurden we
een uitnodiging met een foto van Nelle
die tijdens de winter een vuurtje in de
vuurschaal stookt. Op de dag zelf organiseerden we een indianenkamp. Onze
gasten zetten hun tentje op in onze tuin,
of kwamen met hun caravan. ’s Avonds
zaten we allemaal rond het kampvuur en
iedereen bleef slapen. De symboliek van
het feest zat in de totempaal die we voor
Nelle maakten. Iedereen had op voorhand een blok hout gekregen waarin een
gaatje was geboord, en bracht die, helemaal versierd, terug mee. We bouwden
de totem op met onderaan de blokken
van de overgrootouders, al heeft Nelle die
niet allemaal gekend. Hiermee wilden we
aantonen: zonder die mensen waren wij
er niet geweest, zij zijn onze wortels. Toen
mijn schoonvader de blok van zijn overle-

den ouders legde, merkten we dat hem dat
echt raakte. Daarna ging Nelle met haar
bolderkar rond naar elke tent en caravan,
en haalde ze alle blokken op. Iedereen gaf
er een woordje uitleg bij. Het gezin van
nonkel Wouter en tante Julie had van de
blok bijvoorbeeld een stralende groenling
gemaakt. Die vogel is luid en levendig,
net als Nelle. Een groenling is bovendien
graag in het gezelschap van anderen, en
maakt vaak acrobatische tuimelingen. Ook
dat past perfect bij onze turnende dochter.
Daarna zijn we met zijn allen naar de paal
teruggekeerd, en werd de totem opgebouwd. Het werd een divers, verrassend
en bont allegaartje, dat tegelijk ook één
duidelijk geheel vormde.
Hoe hebben jullie beide feesten ervaren?
Elien: Onze dochters waren dolenthousiast. Josse heeft alle spulletjes uit de
rugzak op haar kamer staan, en weet nog
precies wat ze van wie kreeg. Ook Nelles
totempaal staat op haar kamer. De familie
reageerde al even enthousiast, en wij als
ouders waren ook heel tevreden: de lentefeesten waren precies zoals we ze voor
ogen hadden. Iedereen koestert er warme
herinneringen aan, en kijkt nu al uit naar
Josses ‘plechtige lentefeest’, zoals ze het
zelf noemt. (lacht)
***
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Collectieve rituelen bij Defensie
© Defensie

In de eerste plaats allemaal mensen

B

Het herdenken van overledenen en gesneuvelden bij Defensie wordt vaak versterkt door
een bijkomend ritueel: de naam van de overledene wordt aan een namenlijst toegevoegd of
in een monument verwerkt, om hen blijvend te koesteren en nooit te vergeten

estaat er een verschil tussen een moreel
consulent bij Defensie en een vrijzinnig
humanistisch consulent in een huisvandeMens?
Hebben ze bij Defensie gewoon een andere
naam of is er toch iets bijzonders? Moreel consulenten dragen
allen het vrijzinnig humanisme uit in hun dagelijkse werk. Welk
onderscheid schuilt er dan achter het uniform en de bijzondere
werkomgeving? Een belangrijk verschil zit alvast in de rituelen
die eigen zijn aan die omgeving. Hans De Ceuster, diensthoofd
moreel consulenten bij Defensie, geeft tekst en uitleg.
Hans De Ceuster

We hebben niet de ambitie om een allesomvattend antwoord te bieden, wel om aan
de hand van enkele voorbeelden de specifieke wereld van de Defensiegemeenschap
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toe te lichten. Zo willen we een tipje van de
sluier oplichten van een wereld die meer is
dan uniformen, wapens en actie. Onder die
uniformen gaan echte mensen schuil die

nood hebben aan verbondenheid en steun.
Want vóór alles zijn ze er om een nobel doel
te dienen: een wereld waarin we vrij kunnen
leven en van onze vrijheden kunnen genieten.

Een eerste specificiteit van de moreel
consulenten bij Defensie is dat we aan één
bepaalde organisatie verbonden zijn en dat
we volgens het nabijheidsprincipe werken.
Dat houdt in dat we vooral naar de mensen
stappen voor een babbel op de werkvloer
en deelnemen aan het leven van die mensen
in binnen- en buitenland. We zijn nuldelijnswelzijnswerkers die niet noodzakelijk op een
vraag tot bijstand wachten, maar actief de
mensen opzoeken.
Zowel in België als in het buitenland ondersteunen we op die manier alle personeelsleden van Defensie, militairen én burgers, hun
families en gewezen werknemers, en dat met
een team van acht moreel consulenten.
Die nabijheid maakt dat we een relatie met
de personeelsleden van Defensie kunnen
opbouwen en dat we een meerwaarde voor
hen kunnen betekenen gedurende langere
periodes in hun leven, zowel bij positieve
als mindere momenten. Het is door die
nabijheid dat er een vertrouwensband
ontstaat, en die maakt dat een personeelslid ons soms verzoekt om bij een belangrijk
levensmoment een ritueel uit te voeren.
Individuele rituelen
De individuele rituelen bij geboorte, huwelijk
en overlijden komen zeker voor, maar het is
niet hier dat we als moreel consulenten het
verschil maken. Bij die rituelen is er weinig
onderscheid met die van de vrijzinnig humanistische consulenten. Er is wel een militaire
toets zoals het dragen van het uniform en
het vormen van een erehaag bij het huwelijk,
maar die is ook aanwezig bij andere geüniformeerde beroepen.
Ook bij begrafenissen kunnen er specifieke
militaire elementen zijn, zoals het plaatsen
van de Belgische vlag, de medailles en eventueel de sabel en de kepie op de kist. Bij
de uitvaart van een militair in actieve dienst
kan daar ook nog een eredetachement, slippendragers en een klaroenspeler bijkomen.
Dat zijn echter specifiek militaire elementen
die voor alle militairen van toepassing zijn,
ongeacht hun levensbeschouwing.
Het verschil zit dan eerder in de diverse collectieve rituelen binnen Defensie, de rituelen
die ten voordele van specifieke groepen

of de hele Defensiegemeenschap worden
uitgevoerd.
Collectieve rituelen
Wanneer een militair in dienst overlijdt, is dat
zelden om natuurlijke redenen en dat laat dan
ook sporen na in de omgeving van de militair.
Defensie is een relatief kleine groep en door
het uitvoeren van gezamenlijke opdrachten,
oefeningen en vormingen ontstaat er een
uitzonderlijke verbondenheid, één die veel
verder strekt dan de eigen kring van familie
en collega’s.
Door die enorme netwerken krijgt niet iedereen de mogelijkheid om aan de begrafenisplechtigheid deel te nemen. Soms zijn de
collega’s nog in het buitenland of op oefening, of wenst de familie zelfs niet dat er
collega’s aanwezig zijn. Tijdens de coronacrisis zijn er dan ook nog de beperkingen op
het aantal aanwezigen bij afscheidsplechtigheden. Om al die redenen blijven er veel
rouwenden achter.
In het dagelijkse werk bieden we als moreel
consulenten een luisterend oor voor de
vele verhalen en emoties die bij de collega’s leven. Vaak ontstaat dan ook de nood
aan een collectief ritueel binnen de eigen
eenheid van het personeelslid. Bij het overlijden van een militair zal er bijvoorbeeld bij
de wekelijkse vlaggengroet, wanneer de hele
eenheid verzameld is, een bijkomend ritueel
ingelast worden. Om op die manier met de
hele eenheid stil te staan bij het overlijden
van de collega. Met die plechtigheid wordt
eraan herinnerd om nooit te vergeten en
nooit vergeten te worden.
De militaire eenheden zijn een afspiegeling
van de samenleving en zijn dus diverse
en complexe groepen, ook qua levensbeschouwing. Zo komen we bij een tweede
specificiteit van de moreel consulenten bij
Defensie, namelijk de samenwerking met de
aalmoezeniers.
De rituelen naar aanleiding van het overlijden van een lid van een militaire eenheid
worden meestal in samenwerking met de
andere levensbeschouwelijke actoren op
het terrein uitgevoerd. Het laat toe om
universeel te zijn en iedereen te vertegenwoordigen.

Dat sluit perfect aan bij de gezamenlijke
opdrachtverklaring die door alle spiritueelexistentiële actoren binnen Defensie werd
getekend, te weten de moreel consulenten
en de aalmoezeniers van de verschillende
erkende geloofsovertuigingen. Samen vertegenwoordigen die actoren een overgroot deel
van de individuele levensbeschouwingen
van de personeelsleden van Defensie en zo
kunnen ze bruggen bouwen tussen mensen
en hun ideeën, en tussen de burgermaatschappij en Defensie. Wanneer het om de
fundamentele kwesties van het leven gaat,
zijn we allen in de eerste plaats mensen.
Als moreel consulent en aalmoezenier
respectvol met elkaar omgaan, helpt dat
ook om de militairen ertoe aan te zetten
in vrede samen te leven en met een open
blik te kijken naar mensen, hun cultuur en
levensbeschouwing in de gebieden waar ze
worden ingezet.
Dodenherdenking
Het herdenken van overledenen en gesneuvelden bij Defensie bestaat heel vaak uit een
bloemlegging bij een monument. Dat gaat
ook altijd gepaard met een bezinningsmoment, wat door de aanwezigen als zinvol
wordt ervaren. Tijdens die bloemleggingen
zien we dat het niet de nabestaanden zijn die
het ritueel in handen hebben, maar dat het
vooral de vertegenwoordigers van de organisatie zijn die een symbolische rol spelen. Het
is dus een ritueel dat gericht is op de hele
gemeenschap, op de herinnering en op de
waarden van die bijzondere gemeenschap.
Geen patroonheilige die in de schijnwerpers
staat, maar wel de mensen en de gebeurtenissen, en dat door het ritueel te laten
leiden door een lid van het personeel, met
name de bevelhebber van een eenheid of
een commandant in het buitenland. Daarmee wordt aangegeven dat er erkenning en
waardering is voor wie de persoon was en
wat die voor de organisatie heeft betekend.
In het geheel heeft de moreel consulent
een inhoudelijke rol, door het bezinnende
moment inhoud te geven aan de hand van
een gedicht, een tekst, een lied.
Vaak gaat het erover dat de achterblijvers
de aandacht willen vestigen op de zware
menselijke tol die een incident of een missie
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Bij een bloemlegging gaat het erom eer
te betuigen aan diegenen die nooit meer
zullen thuiskomen, maar het is evenzeer
een herinnering aan een ongemakkelijke
waarheid, namelijk dat vrede en vrijheid
niet gratis zijn, maar dat er mensen
sterven en nog zullen sterven zodat wij in
vrijheid kunnen leven
met zich meebracht. Die tragiek wordt
versterkt door een bijkomend ritueel: de
naam van de overledene wordt aan een
namenlijst toegevoegd of in een monument
verwerkt. Ook het aflezen van de namen is
een bijkomend ritueel. Dat doen we omdat
we de nadruk willen leggen op het blijvend
koesteren van die personen, om ze nooit
te vergeten.
Bij een bloemlegging komen we samen,
om onze eer te betuigen aan diegenen
die nooit meer zullen thuiskomen. Het is
de dag waarop we respect tonen voor de
opofferingen van onze collega’s, maar ook
waarop we erkenning geven aan het verlies
en verdriet van hun families, hun vrienden
en hun collega’s. Door aandacht aan die
plechtigheid te geven, zetten we samen de
collectieve belofte van Defensie voort om de
gesneuvelde familieleden, vrienden, collega’s en veteranen niet te vergeten.
Het is ook een herinnering aan een ongemakkelijke waarheid, namelijk dat vrede en
vrijheid niet gratis zijn, maar dat er mensen
sterven en nog zullen sterven zodat wij in
vrijheid kunnen leven.
Zo sprak moreel consulente Cindy De Meyer
volgende woorden uit, in het Libanese
Tibnin tijdens een herdenkingsplechtigheid
voor de overleden Belgische blauwhelmen:
“Laten we de vlam van de herinnering
aansteken, niet omdat we het moeten, niet
omdat onze functie het eist, maar omdat
we ons enorm betrokken voelen bij hun lot.
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Voor ieder onder ons heeft ‘de eer betuigen’
een eigen betekenis. Maar, het is vooral een
getuigenis voor de bevolking, voor onze
kinderen, voor de jeugd, voor zij die het zijn
vergeten, voor zij die het niet weten en voor
zij die het niet willen weten dat vrede niet
gratis is, maar offers heeft gevraagd en nog
kan vragen. Aan ons die er nog zijn, komt
de plicht toe om de herinnering aan onze
collega’s levend te houden.” (vertaling)
De uitvoering van dergelijke plechtigheden
laat de toeschouwers zelden onberoerd.
Wie krijgt er geen kippenvel wanneer er
een lijst van overledenen wordt voorgelezen,
wanneer er een eresaluut wordt afgevuurd,
wanneer een missingmanformatie overvliegt
na het overlijden van een piloot, wanneer de
vlag van de Marine plechtig wordt geplooid
en aan de familie overhandigd, of wanneer
de Last Post weerklinkt?

aan de mensen zoals ze zijn, zelfs als we hun
wereldvisie niet delen. We mogen ook niet
blind zijn voor de conflicten in de wereld. Om
te werken aan een betere wereld, en aan onze
vrede en vrijheden, moeten we wel degelijk
bereid zijn militaire middelen te hebben en in
te zetten.
Het doel van die gelofte is om stil te staan
bij wat een schip is en wat het betekent om
aan boord te zijn, in een gemengde militaire
en maritieme omgeving. Het schip, zeker
een militair schip, is in dat opzicht meer dan
een transportmiddel of een operationeel
apparaat. Schepen zijn een stuk Belgisch
territorium buiten België, ze bezoeken vele
havens per jaar en ze hebben dus een
specifieke betekenis, ze zijn een stukje thuis,
weg van huis.

Naamgevingsplechtigheden
Een bijzonder ritueel is de gelofte die bij de
naamgeving van een schip wordt afgelegd.
Het is een feestelijke gelegenheid die we in
de toekomst nog verschillende malen zullen
meemaken, want de Belgische marinevloot
wordt de komende jaren bijna volledig
vernieuwd.

Een schip is een microkosmos waar allerlei
overtuigingen en wereldvisies naast elkaar
moeten leven. Het gaat hier dus niet alleen
om werk: het schip is ook het privéleven van
de bemanningsleden. Als dusdanig heeft elk
schip en het leven aan boord een invloed
op het welzijn en het spirituele leven van
de bemanningsleden. Als spirituele actoren
hebben we een rol te vervullen vanaf het begin
van het bestaan van het schip.

Voor vrijzinnig humanisten gaat het bij dat
ritueel uiteraard niet om het ondersteunen
van bijgeloof, laat staan het koesteren ervan,
hoewel bijgeloof aan boord wel degelijk leeft.
Vrijzinnig humanisten kunnen niet blind blijven
voor die realiteit en moeten erkenning geven

Tijdens de gelofte uit de moreel consulent de
hoop dat vrede en broederlijkheid nagestreefd
zullen worden. Dat die waarden aan boord
zullen leven. Hiermee wordt bedoeld dat ze
niet alleen gerespecteerd, maar ook intern en
extern het schip uitgedragen zullen worden.
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Moreel consulenten nemen ook deel
aan opdrachten in het buitenland en
daar zetten ze hun taak van luisteren,
inspireren en morele bijstand verlenen
verder: via collectieve rituelen kan er
tijd gemaakt worden om stil te staan bij
belangrijke waarden of begrippen
Ter illustratie, de gelofte uitgesproken door
moreel consulent Emmanuel Reynaerts op
6 mei 2015: “In naam van het humanisme
wens ik het patrouillevaartuig Pollux een
behouden vaart. Dat de zeeën de Pollux
mogen omarmen, dat de krachten van de
natuur mild mogen zijn, dat hij altijd een
beschutte haven moge vinden, dat sereniteit aan boord moge heersen en dat hij elke
opdracht kan vervullen in het licht van de vrede
en de broederlijkheid tussen alle volkeren.”
Bezinning
De moreel consulenten nemen ook deel
aan opdrachten in het buitenland en daar
zetten ze hun taak van luisteren, inspireren
en morele bijstand verlenen verder. Tijdens
opdrachten kan er ook meer aan gemeenschapsvorming gedaan worden en kan er
tijd gemaakt worden om stil te staan bij
belangrijke waarden of begrippen, en dat in
een serene omgeving.

en dat onze woorden naar waarde en
niet alleen naar graad worden gewogen.
Tijdens bezinningsmomenten kunnen allerlei thema’s behandeld worden, maar er
wordt wel telkens aansluiting gezocht met
de waarden van het vrijzinnig humanisme.
Uiteraard is dat maar een tijdelijk gegeven.
Na een tijdje wordt de serene omgeving
opnieuw achtergelaten en wordt het ritueel
in omgekeerde volgorde uitgevoerd. Maar
aan het einde is iedereen ervan overtuigd
dat er gewerkt is.
Binnen Defensie bestaat de traditie van de
korpsfeesten, meestal op de dag van een
patroonheilige en doorgaans werden er dan
ook missen opgedragen. Die gewoonte is
grotendeels verdwenen en alleen het feestelijke karakter ervan blijft over. Veelal wordt
er aan de moreel consulent of aalmoezenier
van de eenheid een bijdrage gevraagd, aan
de hand van een bezinnende tekst.

Het scheppen van een serene omgeving
waarin iedereen vrijuit kan denken en spreken, kan vereenvoudigd worden door met
een ritueel te werken. Zo worden een korte
inleiding tot het thema en een toelichting bij
de vertrouwelijkheidsregels van de bezinning
gegeven. Daarna wordt er door een stukje
muziek en het ontsteken van een kaars even
afscheid genomen van de dagelijkse zorgen
en ontstaat er een serene omgeving.

In volle coronacrisis organiseerden we voor
het eerst samen met de aalmoezeniersdiensten een bezinningsmoment naar
aanleiding van de nationale feestdag. Die
bezinning had als doel om enerzijds de
personeelsleden van Defensie en hun families te ondersteunen en anderzijds de hulpverleners van Defensie te danken voor hun
inzet tijdens de coronacrisis.

Gebruikmaken van een ritueel maakt duidelijk dat het een moment lang een andere
realiteit is, dat we even allemaal gelijk zijn

De periode van de lockdown was voor
niemand eenvoudig, maar voor de families
van de militairen die in het buitenland zaten

werd het extra moeilijk. Zonder te kunnen
terugvallen op de gebruikelijke netwerken
en met gesloten scholen stonden de partners van de militairen er nog eenzamer en
kwetsbaarder voor. Ook op de militairen in
het buitenland woog de onzekerheid aan
het thuisfront zwaar.
Het bezinningsmoment naar aanleiding van
de nationale feestdag versie 2020 werd
een interlevensbeschouwelijke ceremonie
verspreid als video binnen de Defensiegemeenschap. Op het einde van de ceremonie was er een symbolische uitwisseling
van een boek tussen de vertegenwoordigers
van de verschillende levensbeschouwingen.
Zo kreeg de joodse opperaalmoezenier de
Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens uit handen van het diensthoofd
van de moreel consulenten.

30-jarig bestaan
Op 18 maart 1991 werd de wet
getekend die de moreel consulenten bij Defensie mogelijk maakte.
In 2021 vieren we de dertigste
verjaardag van die wet en worden
er een tentoonstelling en een
lezingenreeks opgezet. Vrijzinnig
humanistische organisaties die het
verhaal van die dertig jaar graag
willen horen en de tentoonstelling
en lezing bij hen willen ontvangen, kunnen die aanvragen door te
mailen naar: DRMB-NC@mil.be
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Zinvolle volzinnen & warme woorden

De betekenis van afscheidsplechtigheden
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“

Als spreker op afscheidsplechtigheden zijn we eigenlijk een soort
tapijtenknopers die losse eindjes weer wat samenhang geven: met
onze woorden weven we nieuwe verbindingen
Jean-Pierre Leleu

Woorden zijn als touw, soms dikke koord, soms
flinterdunne draad, maar altijd verbinden ze.
Ons met werkelijkheid, elkaar, onszelf. We weven
er tapijten mee, landschappen van vroeger en nu. Rafels en
draden die weer zin worden, krijgen.” Dat schreven we een
tijdje geleden voor een uitvaartplechtigheid, en na het interview
met Jean-Pierre Leleu dachten we er opnieuw aan.
Anne-Flor Vanmeenen
Wie is Jean-Pierre Leleu? Een man met
een groot hart, een gedreven perfectionist en een softie (sic). Hij is al elf jaar
vrijwilliger afscheidsplechtigheden bij het
huisvandeMens van Ieper. Reeds 189
uitvaarten sprak hij uit, waarvan ongeveer
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een kwart ook zelf geschreven. Een man
met recht van spreken dus …
Ontroerd door het persoonlijke
Hoe het begon? Teksten schrijven en spreken voor publiek was hem niet vreemd.

Bij de dood van zijn jongere broer kwam
hij in contact met het huisvandeMens. Hij
sprak zelf de uitvaartrede uit - een moeilijke,
maar wel mooie klus. Eens met pensioen
wilde hij iets zinvols doen en spreken op
plechtigheden sprak hem aan. Niet veel

Humor relativeert. Het geeft weer wat adem.
Zelfs tijdens een uitvaart moet een grappige
anekdote kunnen. “Mensen beleven er
deugd aan om even te glimlachen bij een
grappige herinnering.” Toch bedient JeanPierre zich met grote terughoudendheid van
retorische vaardigheden. “Je moet een tekst
‘brengen’, niet gewoon aflezen. Daarbij zijn
stiltes, mimiek, intonatie even belangrijk als
woorden. Wanneer mensen kwetsbaar en
ontredderd zijn, mag je hun gevoelens niet
bespelen. Als spreker gebruik je alleen retorische middelen om ervoor te zorgen dat
de overledene een passend afscheid krijgt
waaraan de familie en vrienden een goed
gevoel zullen overhouden.”
Een zo eerlijk mogelijk beeld
Een evenwichtsoefening, dat is het in vele
opzichten. Wat doe je als een slechthorend
vrouwtje in het publiek na elke vijf zinnen
luidop aan haar buur vraagt: “Wat zegt ie?”
Wat als iemand in de zaal onwel wordt? Of
als Yves Leterme, toen nog premier, op de
eerste rij storend hard praat? Soms moet
je minzaam negeren en soms moet je wat
krachtdadiger optreden. Improvisatietalent
is geen overbodige luxe.
Waar je de poppen echt aan het dansen
hebt, is bij familiale spanningen. “Soms gaat
het om de overledene zelf, kan iets maar
moeilijk benoemd worden. Dat begrijp ik,
al schets ik een zo eerlijk mogelijk beeld
van de overledene. ‘Van de doden niets
dan goeds’ is de gemakkelijkste oplossing,
maar ik denk dat je de waarheid geen
geweld mag aandoen. Wij hebben allemaal
onze fouten en kwaliteiten, dat is precies
wat ons mens maakt. Als je iets moeilijks
respectvol kan verwoorden, is er gelukkig veel mogelijk. Wat vaker voorkomt,
is dat het soms bij de nabestaanden mis
zit: spijt, onuitgeklaarde zaken, schuldge-
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later was Jean-Pierre en route. Mensen die
voor het eerst zo’n vrijzinnig humanistische
uitvaartplechtigheid meemaken, zijn dikwijls
ontroerd door het warme en persoonlijke
ervan. Het gebeurt dat iemand hem zegt:
“Als ik kom te sterven, zou ik willen dat jij
mijn uitvaart doet.” Een mooi compliment
dat Jean-Pierre graag ludiek beantwoordt:
“Aan welke datum had je gedacht? Dan kijk
ik of ik nog een gaatje in mijn agenda vind.”

voelens, vragen die blijven. Ik geloof niet
dat je rouw altijd kan ‘verwerken’. Er zijn
dingen die je nooit meer kan rechtzetten. En die altijd zullen blijven hangen.”
Schakel in het rouwproces
Toch is het niet al kommer en kwel. Een
uitvaart is een belangrijke schakel in het
rouwproces. Zelfs het gesprek vooraf speelt
een rol. “Het gesprek kan een plaats zijn om
je gevoelens en gedachten te ordenen. Wat
draag je mee van iemand? Wat laat je los?
Wat bewaar je? Soms komen nabestaanden zelfs nieuwe dingen te weten. De dochter of zoon die zelden een compliment van
vader kreeg bijvoorbeeld en in zo’n gesprek
plots verneemt dat vader zo trots op haar of
hem was en dat ook aan iedereen vertelde.”
Of dat niet lastig is, al die heftige emoties?
Dat behoedzaam aftasten, de plooien
helpen gladstrijken en tegelijk ‘de kool en
de geit sparen’, zoals Jean-Pierre dat zo
kleurrijk benoemt. “Er zijn plechtigheden
die meer in je kleren kruipen dan andere. Al
moet ik toegeven dat elk afscheid me raakt.
Die empathie vind ik ook nodig. Als ik die
niet meer voel, stop ik ermee. Je mag trouwens nooit bang zijn om je eigen gevoelens
te tonen. Vóór elke plechtigheid spreek ik
met de familie en op het einde condoleer ik
hen nog eens persoonlijk. Ook ik heb mijn
rituelen: voor ik huiswaarts trek, neem ik
telkens de tijd om te ‘decompresseren’ bij
een koffietje.”
Mogelijk is onze blik op rituelen wel wat
eng? De plechtigheid zelf, dat is zeker een
keerpunt. Daar benoem je echt publiek dat
een leven voorbij is, de overgang wordt
gemaakt. En natuurlijk, na afloop volgt een
lang rouwproces. Maar eigenlijk is heel de
aanloop ernaartoe óók al therapeutisch. Het
zoeken van beelden, woorden, muziek. Het
terugdenken en op een rijtje zetten …
Verbinding en samenhang geven
Misschien gaat het uiteindelijk allemaal om
verbinding? Met de overledene, met onszelf
en onze nieuwe realiteit, met elkaar in al
onze verschillende belevingen van de feiten.
Verbinding tussen schrijver, lezer, familie en
overledene om samen op eenzelfde soort
golflengte te komen waar de dingen ‘kloppen’. “Als je van iemand na de plechtigheid

Tijdens een uitvaartplechtigheid moet
je een tekst ‘brengen’, maar je mag
niet nodeloos op de gevoelens van
mensen inspelen die op dat moment heel
kwetsbaar en ontredderd zijn
hoort: ‘Je moet die mens goed gekend
hebben’, terwijl je eigenlijk over een quasi
onbekende sprak, dan is dat een mooi
compliment. Dan weet je dat alles goed zat.”
Maar verbinden betekent ook: je openstellen. Je voelsprieten laten werken, zachtjes
sturen waar nodig en laten komen zoals
het komt. Het doet ook iets met je. “In
het verhaal van de mensen zie je wel eens
dingen uit je eigen leven. Maar net zo goed
omgekeerd: naast de ruimte voor het verhaal
van de overledene zelf, zit er ook iets van mij
in die tekst. Het stroomt in twee richtingen.”
Verbinding dus, en waarschijnlijk net daarom
‘werken’ die afscheidsrituelen. Er is geen
eeuwenoude traditie, geen bedding van
vertrouwde teksten of symbolen waarop wij
kunnen terugvallen. Het is eigen aan vrijzinnig
humanistische uitvaarten dat ze allemaal nét
iets anders zijn en dat we telkens opnieuw
een gepaste invulling zoeken. Maar er is wel
een diepmenselijke connectie. Eigenlijk zijn
we een soort tapijtenknopers die losse eindjes weer wat samenhang geven. Met onze
woorden weven we nieuwe verbindingen,
touwtjes van taal. Dan hoeven we onszelf,
elkaar, onze doden nooit kwijt te raken.
***
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Wat als kinderen geen stem hebben?
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Zelfbeschikking bij overgangsrituelen

I

Bij bepaalde stammen in Ethiopië springen jongens over een koe om op symbolische wijze
hun kindsheid achter zich te laten en vol overtuiging de volwassenheid in te springen

n bijna elke gemeenschap ter wereld worden
overgangsrituelen uitgevoerd. De aardbol kleurt bont van
die zogenoemde rites de passage en elk volk, elke regio,
elk geloof kent zijn eigen tradities. Zo worden kinderen
vaak onderworpen aan specifieke handelingen die bepaalde
stappen in hun jonge leven vieren. Denk maar aan de geboorte, de
inzet van de puberteit of de overgang van kind naar volwassene.
Philipp Kocks

Van kind naar jongvolwassene
Veelal zijn die rites de passage onschuldig te
noemen. Bij bepaalde stammen in Ethiopië
springen jongens over een koe om zo op
symbolische wijze hun kindsheid achter zich
te laten en vol overtuiging de volwassenheid
in te springen. In Spanje worden pasgeboren
baby’s op een matras op straat gelegd,
terwijl mannen gekleed als duivels over hen
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heen springen. Dat doen ze om de kinderen
te zuiveren van slechte invloeden en te
beschermen tegen demonen.
Je kan er ook van uitgaan dat de dopen van
de Katholieke Kerk vandaag vaak onschuldig te noemen zijn. Als vrijzinnig humanist
kan je er principieel iets op tegen hebben
dat men pasgeborenen een geloof opdringt,

maar blijvend letsel houd je er voorlopig niet
aan over. Tenzij je in Duitsland woont en een
Kirchensteuer of kerkbelasting moet betalen, natuurlijk.
Bedenkelijker wordt het bij kinderen die al
wat meer ‘denkkracht’ hebben. Jonge kritische geesten zijn gemakkelijk in te tomen
met indoctrinerende geschriften. Zo zou je

Nóg problematischer wordt het namelijk als
er fysiek wordt geknoeid met kinderen. Er
zijn heel wat voorbeelden van permanente
letsels die deel zijn van een culturele traditie.
In sommige gevallen worden de verminkingen aan de allerjongsten toegediend. Van
zelfbeschikking kan hier dan uiteraard geen
sprake zijn.
Nefaste overgangsrituelen
Bij sommige stammen in Afrika en Azië zijn
halsringen een deel van de traditie. Meisjes,
soms niet ouder dan vijf jaar, krijgen metalen
ringen rond hun hals gespannen om de hals
te verlengen. Naarmate ze ouder worden,
wordt het aantal ringen verhoogd, met
zware gezondheidsproblemen tot gevolg.
In de Kaukasus is bride kidnapping een
wijdverspreid gebruik. Een meisje, vaak
minderjarig, wordt gekidnapt door een man
die met haar wil trouwen. Als hij erin slaagt
om ze twee tot drie dagen gevangen te
houden, is het ‘koppel’ officieel verloofd. Het
zelfmoordcijfer bij vrouwen die het slachtoffer van die praktijk zijn, ligt hoog.
Een veelbesproken voorbeeld is dat van de
vrouwenbesnijdenissen, ook wel vrouwelijke
genitale verminking of VGV genoemd. De
praktijk komt het vaakst voor in Arabische
en Noord-Afrikaanse landen en wordt
meestal uitgevoerd bij meisjes tussen drie
en vijftien jaar. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bevestigt de brutaliteit van die
ingreep en ziet geen enkel medisch voordeel. De organisatie spreekt zich ook officieel
uit tegen het toepassen van elke vorm van
VGV, zij het professioneel of clandestien.
Bij meisjes zie je vaak dat nefaste overgangsrituelen op vrouwelijke onderdrukking
zijn geënt. De besnijdenis wordt bijvoorbeeld als een soort controlemechanisme
voor maagdelijkheid gebruikt, aangezien
de vagina wordt dichtgenaaid en pas op de
huwelijksnacht op brutale wijze wordt opengemaakt. Het weghalen van de clitoris en de
schaamlippen verbiedt de vrouw ook elke
mogelijkheid tot seksueel genot.
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het woord van een god kunnen gebruiken bij
het begeleiden van het kind naar de jongvolwassenheid. Wat die daar te zoeken heeft,
is een discussie voor later.

Rituele verminkingen
Als je dan naar mannelijke overgangsrituelen kijkt, wordt de focus vaak op kracht
en moed gelegd. Bij krijgersstammen zijn
meestal fysieke beproevingen een onderdeel van de overgang van jongen naar man.
Bij de Satere-Mawe in het Amazonewoud
moet een jonge krijger zijn hand in een
handschoen vol kogelmieren steken om zijn
hardheid te bewijzen. Die mieren hebben
een beet die dertig keer zo pijnlijk als een
wespensteek zou zijn.
Stammen in Australië hebben een uiterst
brutale manier om van een jongen een man
te maken. Specifieke details besparen we je
liever, maar als je een sterke maag hebt dan
nodigen we je uit om de rites of passage van
Australische stammen te googelen.
Maar ook in Europa vind je permanente rituele
verminkingen terug waar volgens veel organisaties te weinig tegen wordt ondernomen.
De wet die VGV in België verbiedt, is nu
bijna twintig jaar oud, toch werd er nog nooit
iemand veroordeeld voor het uitvoeren of faciliteren van een vrouwenbesnijdenis. Nochtans
is die wet ook van toepassing als de besnijdenis in het buitenland werd uitgevoerd.
Een controversiële praktijk die ook in het
Westen vaak voorkomt, is de mannenbesnijdenis. Volgens verschillende analyses
is dertig procent van de mannen besneden.
De praktijk kent heel wat voor- en tegenstanders over de hele wereld en de motiveringen
zijn zeer divers.
In een aantal geloofsovertuigingen is
mannenbesnijdenis een groot onderdeel van
de rituele handelingen. Hierbij gaat het voor
de duidelijkheid om een besnijdenis zonder
enige medische indicatie.
Absolute lichamelijke integriteit
In 2017 adviseerden sommige leden van
het Belgisch Raadgevend Comité voor
Bio-Ethiek dat “de absolute lichamelijke integriteit en ‘het recht op bescherming tegen
alle lichamelijke aantastingen’ volstrekt niet
gewaarborgd wordt door het internationale
recht inzake de rechten van het kind.” Zij
vinden de balans dus overslaan naar het
toelaten van besnijdenissen bij mannelijke baby’s, al voegen ze eraan toe dat de

Bij sommige stammen in Azië en Afrika
krijgen meisjes metalen ringen rond hun
hals gespannen om die te verlengen, met
zware gezondheidsproblemen tot gevolg
ingreep ook zou kunnen worden uitgesteld
naar een latere datum wanneer de persoon
zelf kan beslissen.
Op de vraag of die ingreep van niet-medische
aard moet worden terugbetaald door de overheid had het comité een duidelijker standpunt:
nee. “Die kosten mogen niet langer afgewend
worden op de gemeenschap.”
Toen dat advies bij de toenmalige minister
van Volksgezondheid Maggie De Block
terechtkwam, legde ze het naast zich neer
met als argument dat er “medische redenen zijn waarvoor een besnijdenis nodig is,
en het Riziv kan niet weten of er een medische oorzaak is of niet. Het gevolg van een
niet-terugbetaling zou ook kunnen zijn dat
de besnijdenis weer aan de keukentafel
gebeurt. We moeten in de eerste plaats
denken aan de veiligheid van de kinderen.”
(in De Standaard van 21 september 2017)
Wat in 2017 nog een hot topic was, is anno
2020 volledig op de achtergrond verdwenen. Het staat vast dat de bescherming van
kinderen tegen religieuze letsels, al dan niet
fysiek, nog lang niet genormaliseerd is.
***
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Inwijdingsrituelen onder jongeren
© Shutterstock.com

Integriteit is een absolute prioriteit

R

Een overgangs- of inwijdingsritueel is bedoeld om iemand welkom
te heten, niet om af te schrikken: bang maken, vernederen of
iemand belachelijk maken horen daar niet bij
Jan Van Reusel

ituelen lopen - of we dat nu willen of niet - als een
rode draad door ons leven. Ze bieden houvast en
structuur, verbinden ons met de mensen die ons
nauw aan het hart liggen, en voorzien scharniermomenten van een
laagje diepglanzende vernis. Of tenminste, daar gaan we vanuit. Want
evengoed kunnen rituelen verwoestend, tragisch of vernederend zijn.
Dat heeft de dood van Sanda Dia, die tijdens een studentendoop
overleed, ons bewezen.
Nele Deblauwe

Dat rituelen een scherp kantje kunnen
hebben, weet ook Jan Van Reusel,
communicatieverantwoordelijke bij Scouts
en Gidsen Vlaanderen. Met 84.000 leden
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zorgt hij mee voor het management en de
ondersteuning van de grootste scoutingorganisatie van het land. Wij vroegen hem
om enige toelichting.

Overgangs- of inwijdingsrituelen horen
bij de jeugdbeweging als boter bij vis.
Vanwaar die traditie?
Elke jeugdbeweging heeft overgangsritue-
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Wie een ritueel begeleidt, moet vooraf zien
of een opdracht binnen het pedagogische
groeikader past: dat vraagt, naast
persoonlijke maturiteit en empathie, ook
een ontwikkeling als groep
len met een heel eigen taal en tekens, en
met specifieke omgangsvormen. Op de
een of andere manier is scouting daarin
het diepst geworteld. Met onze rituelen
benadrukken wij de overgang van de ene
leeftijdstak naar de andere. Bij de scoutsbelofte bijvoorbeeld spreekt het individu
een persoonlijk engagement uit tegenover
de groep. Onze doelstelling is de ontplooiing van de jongere, als individu, in de groep,
en in de samenleving.
Zoals?
We hebben daar standaardteksten voor als
opstapje, die door de kinderen en jongeren
worden gepersonaliseerd. Wie wil je zijn als
persoon? Welke rol of welke betekenis wil
je hebben voor de groep?
Wat leren kinderen en jongeren van zo’n
ritueel? Wat betekent het voor hen?
In de eerste plaats leren zij vorm en taal
te vinden om hun plaats in de groep, hun
verlangen naar de groep, en hun engagement uit te spreken. Op elke leeftijd
opnieuw. Om die en die reden willen zij bij
de groep horen. Vaak is dat omdat ze er
vrienden hebben, omdat ze zich kunnen
ontwikkelen, om vaardigheden te oefenen,
of gewoon omdat ze er eens zot kunnen en
mogen doen. De groep antwoordt met een
welkom, en ook daar zit een ritueel rond.
Die symboliek, het samen betekenis geven,
verandert ook iets in onze hersenen: het
voedt de basisbehoefte aan verbondenheid.
Klinkt heel mooi. Toch worden inwijdingsrituelen bij jeugdbewegingen en
studentenclubs vaak gezien als een
vernederende activiteit waarbij macht

wordt uitgeoefend op zogezegd de
zwaksten van de groep. Kattenvoer
eten, lang op de knieën zitten, een
heleboel rotzooi over je heen krijgen.
Het zijn maar een paar voorbeelden
van hoe de praktijk er kan uitzien.
Een goed principe vind ik: je mag je vuilmaken, maar je mag niet vuilgemaakt
worden. Een overgangsritueel kan gepaard
gaan met een aantal opdrachten waarbij
moeilijkheden overwonnen moeten worden
of die fysiek uitdagend zijn. Een inwijdingsritueel mag best spannend zijn, mag mystiek
zijn, maar mag niet beangstigend zijn. De
grens die elke jongere daarbij aangeeft, is
belangrijk. Je moet geen dingen aan mensen
vragen waarvan je kan inschatten dat die
er niet bij horen. Overgangsrituelen onder
jongeren vragen een grote fijngevoeligheid.
Een kind moet niet luid ‘nee!’ roepen voor je
beseft dat een grens is overschreden. Als je
voelt of ziet dat een jongere zich niet goed
voelt, zich emotioneel niet veilig voelt, dan is
die grens óók aangegeven. Wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de rituelen
moet daar een soort sensibiliteit voor
ontwikkelen. Een warm welkomstritueel,
het uitspreken van een engagement, of het
opnemen van een rol, dat hoeft zelfs niet per
se gepaard te gaan met het fysiek uitdagen
van leden of nieuwbakken leiding.
Zoiets vraagt maturiteit?
Zeker. Die wanpraktijken waarover je
spreekt en het feit dat die associaties er
zijn, die zijn niet louter toevallig. Er circuleren inderdaad verhalen van mensen die
grenzen niet respecteren. De dood van
Sanda Dia is daar het meest tragische
voorbeeld van. In alle gevallen is integriteit

bij het uitvoeren van een ritueel een absolute prioriteit. Hoe uitdagend, leuk of spannend een opdracht ook bedacht is, iedere
betrokkene moet de mogelijkheid hebben
om ‘stop’ te zeggen.
Een overgangs- of inwijdingsritueel is
bedoeld om iemand welkom te heten, niet
om af te schrikken. Drie dingen horen er
niet bij: bang maken, vernederen, of iemand
belachelijk maken. Ook zonder dat leden
hun grens aangeven, zou een ritueel de
integriteitstoets moeten doorstaan. Wie een
ritueel begeleidt, moet vooraf zien of een
opdracht binnen het pedagogische groeikader past. Dat vraagt, naast persoonlijke
maturiteit en empathie, ook een ontwikkeling als groep. Om inzicht te verwerven in
risicofactoren zoals groepsdruk, kwetsbare
omstandigheden, seksueel getint taalgebruik, geheimhouding, en situaties zonder
sociale controle. We moeten jongeren
daarin leerkansen gunnen.
Niet iedereen durft nee te zeggen?
Dat klopt. Binnen een groep nee zeggen
tegen een ritueel vraagt moed. Maar wie
een grens aangeeft, op welke manier dan
ook, moet worden gerespecteerd. En
dat moet zonder gevolg blijven. Wie niet
meedoet, wordt óók geaccepteerd. Je
hoeft niet te wachten tot iemand ‘stop’ zegt
om aan te voelen waar je moet ophouden.
Wat zorgt ervoor dat wie zo’n ritueel
begeleidt over de grens gaat? Dat die
persoon niet meer kan aanvoelen: dat
is niet meer oké?
Groepsdruk is belangrijk. Maar ook de
overlevering van bepaalde gebruiken speelt
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Bij de jeugdbeweging beschikken kinderen
en jongeren over een fysieke plek waar ze
elkaar kunnen vinden, weer of geen weer,
moeilijk of niet moeilijk, telkens opnieuw,
en dat duurzame karakter van die groep is
de essentie van de jeugdbeweging
een rol. Men denkt: ze hebben dat bij mij
gedaan en ik heb het overleefd, nu is het
mijn beurt. Dat soort denken draagt bij aan
een persoonsvorming en de kunst is om
die mythe te doorbreken. Binnen een groep
mensen, van welke samenstelling dan ook,
riskeer je altijd scheve machtsverhoudingen, foute tradities en ontsporingen. Dat
geldt voor de hele samenleving.
Moeten die tradities weg?
Nee. Maar, en dat is belangrijk, rituelen
en tradities onder jongeren moeten met
de nodige opvoedende fijngevoeligheid
worden begeleid. Wanneer dat niet kan,
dan liever geen ritueel. Het ontwikkelen van
die fijngevoeligheid is een levensles, dat is
geen eigenschap die je zomaar verwerft.
Jongeren moeten daarin kunnen groeien.
Hoe hun rituelen uitgevoerd worden, zegt
misschien iets over wie ze zijn als mens en
over hoe ze omgaan met het leven. Al kan
een samenloop van factoren, zoals groepscultuur, ook een rol spelen bij de inschatting
op het moment. Binnen de jeugdbeweging
kunnen wij onze groepen ook zonder rituelen
laten bestaan, maar dan laten we de groep
gewoon de groep zijn, dan hebben we alleen
de vorm. Een inwijdingsritueel geeft inhoud
en betekenis, zorgt voor taal en teken. Net
daarin zit de meerwaarde.
De jeugdbeweging zit duidelijk in de lift.
Hoe verklaar je dat?
Onze maatschappij is op individualisme
gericht, er is een enorme vrijblijvendheid.
Kinderen en jongeren zoeken daarin hun
weg, met vallen en opstaan. Ze ontdekken
de wereld via hun scherm. Op sociale media
liken en defrienden ze aan de lopende band,
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zonder stil te staan bij de impact daarvan.
Bij de jeugdbeweging kunnen kinderen en
jongeren naar een fysieke plek gaan, naar
een lokaal dat ze zelf mogen inrichten, en
waar ze elkaar kunnen vinden, weer of geen
weer, moeilijk of niet moeilijk, jaar na jaar,
telkens opnieuw. Dat duurzame karakter
van die groep jongeren is de essentie van de
jeugdbeweging, en dat tradities en rituelen
daar een plaats in hebben en die duurzaamheid voor een stuk opwarmen, daar ben ik
van overtuigd. We vragen onze jongeren om
goed na te denken over die rituelen. Wat
betekenen zij voor de groep en hoe willen zij
dat uitdrukken? Als ze daar bijvoorbeeld een
tekst rond maken en die wordt in het lokaal
opgehangen, dan heeft dat zin. Dat die tekst
daar een heel jaar hangt, dat is zingevend
op zich. Zo’n dingen zijn belangrijk. Voor de
groep én voor het individu.
Erbij horen?
Ja, zeker. Maar ook je persoonlijke identiteit ontwikkelen. Jezelf mogen zijn, in wie
of wat je ook bent, of wil worden. Als mens
staan wij nooit los van een groter geheel,
we maken met z’n allen deel uit van de
maatschappij. Hier krijgen jongeren de
kans om hun sociale bewogenheid te oefenen. We bieden een veilig nest waar ze zich
met leeftijdsgenoten verbonden kunnen
voelen. In die zin vind ik dat wij een soort
laboratorium zijn, een oefenterrein voor het
‘grotemensenleven’.
Heeft de dood van Sanda Dia een grote
impact gehad?
Toch wel. Met de mensen die er dicht bij
stonden, gingen we in gesprek. Dat proces
is niet rond. We blijven onze rituelen en

tradities tegen het licht van dergelijke
gebeurtenissen houden. We grijpen die
feiten aan om aan introspectie en intervisie
te doen. Dat moet, want de tragiek van het
hele gebeuren heeft iets wakker gemaakt,
het herbevestigt de noodzakelijke gevoeligheid rond onze tradities en rituelen. Alles
wat tot de verfijning van onze cultuur kan
leiden, omarmen we.
In de media gingen stemmen op om
inwijdingsrituelen af te schaffen omdat
ze schijnbaar nutteloos zijn.
Laten we het kind niet met het badwater
weggooien. Als het over studentendopen
met een mensonwaardig karakter gaat, dan
zeg ik: ja, dat moet stoppen. Maar moeten
we daarom alle inwijdingsrituelen onder
jongeren verbieden? Dat is kort door de
bocht. Wij willen rituelen implementeren als
een sterke pijler binnen onze werking, maar
wel binnen een bepaalde corridor. Als een
ritueel niet met de nodige integriteit uitgevoerd kan worden, dan liever niet. Maar ik
ben ervan overtuigd dat rituelen niet per
definitie gelijkgesteld moeten worden met
mensonterende, vernederende of belachelijk makende praktijken.
Het kan anders?
Natuurlijk. Wij nemen de zorgen die er rond
onze rituelencultuur zijn au sérieux, maar
evengoed zijn er de getuigenissen van
mensen die zeggen dat ze hun scoutsbelofte
een leven lang met zich meedragen. Vanuit
nostalgie, maar ook uit trots, dragen zij hun
totem. Ze blikken daarop terug als een waardevol, zingevend moment in hun leven.
***
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Bert Goossens en Christophe Van Waerebeke
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Leestip

“Na de ervaringen van de mystici van Oost en West te hebben
nabeleefd en na de rituelen van verschillende godsdiensten
te hebben meegemaakt, kan niets in mij de vernietiging van
religieuze instellingen wensen. Wel wens ik hun zuivering,
verinnerlijking en verdieping. Juist datzelfde wens ik voor
het atheïsme door de oproep tot het uitbouwen van de
essentiële componenten van een atheïstische spiritualiteit:
intellectuele wereldbeelden, affectieve meditatietechnieken
en rituele vormgevingen. Ik roep de volgende generaties
atheïsten op deze opdracht op zich te nemen.”
- Leo Apostel, Belgische filosoof en vrijmetselaar.

Cafuné, Barbara Raes, Academia Press, 2017.

“In een ritueel blijkt de wereld zoals geleefd en de wereld
zoals verbeeld, door de tussenkomst van een eenvoudige
reeks symbolische vormen, versmolten te zijn tot dezelfde
wereld.”
- Clifford Geertz, Amerikaanse cultureel antropoloog.

Corona en rituelen
Tijdens deze bijzondere coronatijden ontstaan er
verschillende rituelen van solidariteit: het applaudisseren
voor de zorgverleners, het uithangen van een wit laken, het
schrijven van een zorgbrief, het branden van een kaarsje …
Ook de vrijzinnig humanistische gemeenschap heeft
op creatieve wijze zingeving aangereikt: van een digitaal
platform voor morele ondersteuning (Woorden van troost)
tot een virtueel ritueel dat aanzet tot reflectie en solidariteit
(Feest in je kot!).
Rituelen kunnen ook helpen bij de exit uit de lockdown. In
Nederland bijvoorbeeld reiken Arkade en het Humanistisch
Verbond een stappenplan aan om tot een eigen
openingsritueel te komen bij de terugkeer van de leerlingen
naar de scholen na een lockdownperiode.
Lees ook: Van een roze wolk naar een betere wereld,
opiniestuk van Bert Goossens op www.deMens.nu

Barbara Raes voert onderzoek aan de Hogeschool Gent naar
nieuwe mentale en fysieke ruimtes voor afscheidsrituelen. Zij
richtte de werkplaats Beyond the Spoken op waar, in samenwerking met kunstenaars, op authentieke wijze nieuwe rituelen
worden gecreëerd om om te gaan met niet-erkend verlies.
Cafuné, of het ritueel een geliefde zacht met de vingers door de
haren te strelen, verscheen in de reeks Karakters. Filosofie en
literatuur in zakformaat. Het is een zorgzaam geschreven boekje
dat een interessant licht laat schijnen op het gebied waar kunst,
zorg en rituelen elkaar ontmoeten en versterken.

Overgangsrituelen
Overgangsrituelen zijn een universeel gegeven en vertonen
telkens eenzelfde structuur. Kan je zeggen welke? Kan je er zelf
een invulling aan geven? Denk misschien aan je eigen lentefeest. Weet ook dat de afzonderlijke fases van een overgangsritueel volgende benamingen kunnen meekrijgen: separatiefase, transitiefase en re-integratiefase.
Separatiefase: Ook wel depersonalisering genoemd. De gevierde wordt van alle persoonlijke kenmerken (kwaliteiten en
verdiensten) ontdaan en kan zich niet meer onderscheiden van
de anderen in de gemeenschap.
Transitiefase: De persoon is niet meer de oude, maar ook nog
niet de nieuwe. In die fase worden de geheimen of tekens en
afspraken van de toekomstige status en persoonlijkheid uitgelegd en meegegeven.
Re-integratiefase: De persoon wordt met zijn of haar nieuwe
status in de gemeenschap opgenomen. De overgang is onomkeerbaar, ingrijpend en definitief.
Uit: Overgangsrituelen, Christian Van Kerckhove en Eva Vens
(red.), Standaard Uitgeverij, 2010.
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