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‘Meer dan een tractor’
In gesprek met Brenda Mathijssen

Wat is een ritueel?
‘Een ritueel is, wat mij betreft: een beteke-
nisvolle handeling. Het zijn handelingen 
die verwijzen naar iets dat groter is dan die 
handeling. In een ritueel staat iets anders 
op het spel dan de handeling zelf. Dus als 
ik ’s morgens mijn tanden poets, dan is dat 
geen ritueel maar routine. Maar als ik dat 
bijvoorbeeld doe om in contact te komen 
met een hogere energie of het goddelijke, 
dan is het een ritueel. Een ritueel werkt dus 
niet alleen op praktisch niveau, maar ook 
op symbolisch niveau.’ 

Dan noem je wel meteen het goddelijke ...
‘Het goddelijke kan wat mij betreft ingewis-
seld worden voor alles wat groter is dan je-
zelf, zo breed als je zelf wilt. Het gaat er om 
dat het iets is dat dat moment of het indi-

vidu overstijgt. Het thema ritueel staat cen-
traal in mijn onderzoek en dan vooral in re-
latie tot de dood.’ 

Waar komt die fascinatie voor de dood 
vandaan? Je wordt zelfs ‘thanatoloog’ 
genoemd.
‘Mijn studenten hebben mij wel eens lief-
kozend Dr. Dood genoemd. Die vind ik nog 
steeds heel leuk. Maar fascinatie heeft voor 
mij een negatieve bijklank; het is meer iets 
waar ik steeds weer bij uitkom. Ik ben ge-
interesseerd in wat de meest existentiële 
vragen van de mens zijn. Crisiservaringen 
– de dood is er bij uitstek een – geven mij 
als onderzoeker toegang tot die existentië-
le vragen, de worsteling van mensen. Wel-
ke fenomenen kun je bestuderen, als je de 
dood onderzoekt? Dat leidt tot een varië-
teit aan vragen rond de dood, rond religi-
euze diversiteit, rond het integratiebeleid 
in de samenleving. In de toekomst ga ik kij-
ken naar de vraag: wat zegt de dood over de 
manier waarop mensen zich verhouden tot 
de wereld om hen heen? Vooral in de con-
text van gezondheid en klimaatverande-
ring; uitdagingen die in de 21e eeuw cen-
traal gaan staan. Wat kun je daarover leren 
via de dood?’

Hoe pak je dat aan? Klimaatdoelen en 
-stress in relatie tot de dood?
‘Ik doe dat op twee manieren: een meer the-
oretische en een meer praktische. Door na 
te denken over het idee dat mensen op zoek 
zijn naar verbinding met iets dat hen over-
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Ik heb ook onderzoek gedaan naar protest-
rituelen rondom het klimaat, bijvoorbeeld 
van de Extinction Rebellion-beweging en de 
protestmarsen die zij houden. Mij interes-
seert hoe zij het idee van de dood gebrui-
ken om mensen wakker te schudden.’

Kun je een voorbeeld geven van zo’n 
ritueel?
‘Het bekendst zijn natuurlijk de protest-
marsen, maar je ziet daarbinnen ook groe-
pen die zich op een bepaalde manier gaan 
kleden, bepaalde gewaden dragen en spe-
cifieke handelingen uitvoeren. Het meest 
bekend zijn misschien wel de Rode Rebel-
len, activisten in rode gewaden en wit ge-
schminkt, waarbij de kleur rood de bloed-
verwantschap symboliseert met andere 
soorten, maar het ook het bloedvergieten 
waar mensen verantwoordelijk voor zijn. 
Door de kleding en handelingen ontstaat er 
haast een soort liturgie binnen zo’n mars 
om aandacht te vragen voor dat thema. Je 
ziet ook veel dat mensen zich lichamelijk 
verbinden met bomen of bedreigde bos-
sen en daarvoor “uitvaarten” organiseren. 
Soms klinken mensen zichzelf vast aan bo-
men, om de waarde die we aan mensen toe-
kennen, toe te kennen aan de boom zelf.’

Dat doet mij denken aan een boom bij mij 
in de buurt, een oude iep die moet wijken 
voor bouwwerkzaamheden. Mensen uit de 

leeft. Ik gebruik hiervoor de term “symbo-
lische onsterfelijkheid”, ooit geopperd door 
psychiater Robert Lifton. Het idee is dat je 
als individu op de een of andere symboli-
sche wijze blijft bestaan: in je nabestaan-
den – doordat je een boek hebt geschre-
ven of iets hebt gedaan voor mensen om je 
heen – of als onderdeel van de cyclus van 
de natuur. Klimaatverandering zou kunnen 
leiden tot het uitsterven van de mensheid. 
Dat idee zet opvattingen over nalatenschap 
onder druk. Je kunt alleen iets nalaten als 
er iemand over is om zich dat te herinne-
ren. De manier waarop wij ons in de tijd 
plaatsen, verandert als er zich een soort 
einde der tijden voor de mensheid aan-
dient. Wat doet dat met mensen? Zo’n drei-
ging komt aan de wortels van hoe wij den-
ken over onszelf.

In meer praktisch opzicht ben ik geïnte-
resseerd in hoe gewone mensen zich met 
klimaatvraagstukken en met de natuur 
verbinden. Ik ga dat de komende tijd onder-
zoeken, door naar duurzame uitvaartprak-
tijken te kijken. Waarom kiezen mensen 
hiervoor, waar willen zij zich mee verbin-
den? Is er sprake van activisme? Van sym-
boliek? En wat willen mensen daarmee be-
reiken voor de toekomst, niet alleen van 
henzelf, maar ook van de mensheid en pla-
neet?
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zijn en bovendien kan de grootte van het 
collectief variëren. Een van de dingen die 
ik onderzocht met betrekking tot de dood 
was wat mensen in rouw doen aan rituelen 
in hun eigen huis. De vraag was of dat in-
dividuele rituelen waren. Van buitenaf ge-
zien zou je zeggen van wel – rouwen doen 
we alleen – maar voor de mensen in kwes-
tie geldt dat niet. Ze beleven hun rituelen 
namelijk samen met hun overleden dierba-
re. Met hem of haar staan ze in verbinding. 
Bovendien komen er bij rouwenden nor-
maal gesproken ook mensen over de vloer. 
Het blijkt dat mensen daar over nadenken: 
ze nemen het “publiek” mee in de vormge-
ving van dat persoonlijke ritueel, thuis. De 
beleving is vaak wel onzichtbaar, zoals bij 
bermmonumenten of asverstrooiingen op 
publieke plekken. We (her)kennen dat wel, 
maar weten niet wat er achter schuilgaat. 
Zulke plaatsen worden een rituele plek als 
je het verhaal erachter kent. 

Collectiviteit is heel belangrijk in ritue-
len. Het gaat om de gemene deler, iets dat 
je deelt met anderen. Die gemene deler is 
steeds individueler geworden. Eerder wa-
ren er veel duidelijker kaders, die nu vrij-
wel ontbreken. De vraag ontstaat: wat deel 
ik met de mensen hier? Sta je buiten de 
groep, dan is het voor jou geen ritueel.’

Je geeft les aan geestelijk verzorgers. Wat 
vertel je, als het gaat om rituelen? Wat is 
jouw visie op de ontwikkeling ervan?
‘Concreet is het aandeel van vakken in het 
curriculum zeer beperkt. Er is een uitge-
breid theoretisch bachelorvak binnen re-
ligiewetenschappen over rituelen. Daarin 
bespreken we alle basiskennis vanuit de so-
ciologie, psychologie en antropologie. Dat 
is een goede basis om te begrijpen waarom 
rituelen werken. Probleem is dat studenten 
met een andere bachelor of voorgeschiede-
nis die geestelijk verzorger willen worden, 
dit vak niet volgen. Wat er dan wel is, is 
een “rituelenlaboratorium”, waarbij in de 
ochtend de basiskennis over rituelen wordt 
overgedragen. ’s Middags bedenken we dan 
praktische rituelen bij een vraag uit de prak-

buurt hebben deze boom geadopteerd en 
organiseren afscheidsbijeenkomsten. Hoe 
zie jij dat?
‘Waarom organiseer je een bijeenkomst 
rond een boom? Het gaat niet alleen om die 
specifieke om te hakken boom, maar om 
een fundamenteel andere manier van den-
ken over de natuur of de omgeving en hoe 
wij ons daartoe verhouden. In zulke bijeen-
komsten staat vaak centraal dat de natuur 
niet buiten ons staat, maar dat wij er deel 
van uitmaken; die lichamelijke verbinding 
benadrukt dat. Waarom dit rituelen zijn, 
is een discussie waard. In ieder geval kun 
je zeggen dat rituelen transformatief zijn: 
vóór het ritueel is de situatie anders dan er-
na. Als je bijvoorbeeld getrouwd bent en je 
partner sterft, zou je kunnen stellen dat er 
een nieuw ritueel nodig is wanneer je een 
nieuw huwelijk wilt aangaan. In sociaal en 
cultureel opzicht wissel je een aantal keren 
van rol, waardoor rituelen in beeld komen.’

Werkt dat ook bij zo’n boom? 
‘Zodra er verhalen verteld worden rond een 
boom die omgezaagd gaat worden, worden 
er betekenissen toegekend. De boom staat 
niet meer los van de mens, maar wordt on-
derdeel van de gemeenschap. En een lid 
van de gemeenschap mag je niet zomaar 
omhakken. De vraag is wel voor wie dat dan 
geldt. Mensen die bij die bijeenkomst zijn, 
zullen die verandering ervaren. Voor men-
sen die daar geen idee van hebben, is het 
gewoon een boom.’

Is een ritueel dan in essentie individueel?
‘Dat is een moeilijke vraag. Een ritueel is 
eerder in essentie relationeel. Er worden 
verbindingen gelegd tussen verschillen-
de beelden en thema’s, en er worden rela-
ties gelegd tussen mensen. Een ritueel doe 
je dus nooit helemaal alleen. Dat betekent 
overigens niet dat alle rituelen collectief 
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voegdheid. De vragen die je daarbij kunt 
stellen, komen van twee kanten: bevoegd-
heid is geen garantie voor bekwaamheid. 
Maar ook: als je je niet kunt verbinden met 
een bepaalde religieuze traditie en de bron-
nen die daarbij horen, dan kun je onbe-
kwaam zijn in een specifieke context.’

Zoals een humanist die gevraagd wordt te 
bidden bij een stervende?
‘Je zou kunnen zeggen dat dat vanuit be-
kwaamheid wel zou kunnen, maar niet 
vanuit bevoegdheid. Ook een humanist 
kan nadenken over een vorm die past bij 
het idee dat veel mensen het prettig vinden 
om te bidden. Bidden in een immanent ka-
der, hoe zou dat kunnen? De vraag die daar 
voor mij bij opkomt is: wat is eigenlijk je 
taak als geestelijk verzorger? Ongeacht je 
achtergrond gaat het in eerste instantie om 
het idee dat je iemand helpt. Dat gaat vóór 
de bevoegdheid.’

Rituelen in de context van een ziekenhuis 
zijn bijna altijd religieus. Zie jij mogelijk-
heden voor verbreding?
‘Het woord ritueel roept twee uitersten bij 
mensen op: iets zweverigs of een heel for-
mele religieuze praktijk. Daar zit weinig 
tussenin. Als ik in gesprek ga met mensen 
over rituelen, dan gebruik ik het woord “ri-
tueel” zelden. Ik vraag eerder naar wat ze 
doen. Heb je iets gedaan of zou je iets kun-
nen doen wat van waarde is? Is er een han-
deling die waardevol is? Mensen hebben 
misschien behoefte aan een bepaald soort 
aanwezigheid, een bepaalde soort zorg of 
een moment van stilte.’

Hoe kun je geestelijk verzorgers zo toe-
rusten dat ze dit soort vragen op het spoor 
komen?

Een ritueel werkt op praktisch, 
maar ook op symbolisch 
niveau

tijk. Bijvoorbeeld bij de vraag hoe je in tij-
den van corona toch in het ziekenhuis een 
herdenkingsbijeenkomst kunt organiseren, 
vanuit de verschillende rollen die je daarbij 
inneemt. Wat ik daarvan leer is dat het heel 
moeilijk is om te ritualiseren in de praktijk.’ 

Wat bedoel je daarmee?
‘De Amerikaans-Canadese hoogleraar ritue-
le studies Ronald Grimes maakt dit onder-
scheid. Je hebt het ritueel als academisch 
concept en daarnaast heb je rituelen of ri-
ten als concrete praktijken. En dan kun je 
nog ritualiseren: iets wat niet per se als ri-
tueel wordt gezien tot ritueel maken. Of 
– net iets anders – bepaalde rituelen op-
nieuw vormgeven op basis van concrete 
context of wensen.

Creativiteit en diversiteit zijn daarin nodig, 
maar ook problematisch, omdat rituelen ge-
dragen worden door erkenning en herken-
ning. Als dat ontbreekt, functioneert het 
ritueel niet. Het werkt alleen als mensen 
weten waar het over gaat, zowel intellectu-
eel als gevoelsmatig. Als de uitvoerende te 
veel de eigen creativiteit op de voorgrond 
zet, herkennen de andere deelnemers het 
ritueel niet. Rituelenexperts van nu stellen 
vaak zichzelf centraal, zonder de vraag te 
stellen: voor wie is dit ritueel er eigenlijk? 
Die diversiteit is dus een uitdaging. Ieder-
een die rituelen bedenkt en uitvoert, moet 
zich telkens afvragen: voor wie is dit ritueel 
bedoeld? Hoe zorg ik ervoor dat de mensen 
die erbij zijn, ook betrokken zijn?’

En hoe zit het met bekwaamheid en be-
voegdheid?
‘Mensen die rituelen bedenken en uitvoeren 
– geestelijk verzorgers en rituelenexperts – 
moeten bekwaam zijn om er vorm aan te 
kunnen geven, ze uit te voeren en te evalue-
ren. Bovendien is er sensitiviteit nodig, bij-
voorbeeld om de behoefte aan een ritueel 
op te merken. Je kunt dat deels trainen, 
maar je moet er ook gevoel voor hebben – 
dat is het belangrijkste, denk ik. In de gees-
telijke verzorging en de opleiding wordt 
echter steeds meer nadruk gelegd op be-
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mensen uitnodigt of dwingt om na te den-
ken over wat nu van waarde is voor hen en 
hoe zij op een heel expliciete manier bezig 
zijn met die waarde in hun dagelijks leven. 
Ikzelf zou die vraag niet zomaar kunnen 
beantwoorden. Als je het mij zou vragen, 
kom ik uit bij het feit dat ik een paar keer 
per week precies dezelfde route neem om 
hard te lopen. Ik betwijfel of ik dat een ri-
tueel kan noemen, maar het is wel meer 
dan een blokje om. Het is niet transforma-
tief, denk ik, maar wel een moment waar-
op ik alles in perspectief kan zetten. Dat 
werkt waarschijnlijk ook als ik andere rou-
te neem, maar door dezelfde route te ne-
men hoef ik daar niet over na te denken en 
dat geeft ruimte. Die route is dus een afba-
kening in ruimte en tijd die leidt tot reflec-
tie of leegte.’

Nog een laatste opmerking?
‘In onderzoek en onderwijs zie ik dat er 
veel interesse is voor rituelen, maar dat 
men niet zo goed weet hoe dat aan te pak-
ken. Het is iets dat het beste praktisch of 
in de praktijk geoefend kan worden. Maar 
zowel in het onderwijs als in de praktijk 
is daar jammer genoeg weinig tijd voor. Ik 
hoop dat daar meer ruimte voor komt bin-
nen de opleidingen. 

Ook hoop ik dat geestelijk verzorgers meer 
gelegenheid vinden om te reflecteren op de 
vraag hoe ze handelingen kunnen inzetten 
in de praktijk. Dus niet alleen doen, maar 
er ook over nadenken. En daarnaast zou ik 
een plek willen vinden waar geestelijk ver-
zorgers hun rituele ervaringen kunnen de-
len met anderen. 

Misschien is het mogelijk om binnen de 
secties geestelijke verzorging op lokaal ni-
veau iets samen te ontwikkelen. De praktijk 
is daarvoor nodig, want rituelen zijn ten 
slotte een ambacht.’

Drs. E.J. Bras is geestelijk verzorger bij Am-
sterdam UMC en redactielid van dit tijdschrift. 
E-mail: e.bras@amsterdamumc.nl.

‘Je kunt dat zeker in de praktijk oefenen, 
daar moet ruimte voor zijn. Eenvoudig is 
het echter niet, zeker niet als je weinig tijd 
hebt. Er zijn aanknopingspunten nodig uit 
het verhaal van iemand en uit dat van de 
naasten, zodat je begrijpt wat belangrijk is 
voor die persoon. Als je bijvoorbeeld weet 
hebt van strubbelingen in de familie, dan 
kun je daarop inspelen. De vraag is ook hoe 
je andere hulpverleners zou kunnen inzet-
ten om dit soort informatie te verzamelen.
Je hebt eigenlijk een ontmoeting van mi-
nimaal één maar bij voorkeur meerdere 
gesprekken nodig, om te ontdekken wat 
mensen beweegt en wat zij waardevol vin-
den. Als onderzoeker naar de dood heb ik 
wel gesprekken gehad met mensen in een 
hospice. Ik herinner me bijvoorbeeld een 
man die daar lag en die heel van tractoren 
hield. Daarover raakten we in gesprek. Als 
ik iets ritueels voor hem zou moeten doen, 
dan zou dat om die tractor draaien, om dat 
beeld. Het gesprek heb je nodig om op dat 
beeld te komen.’

Waar leidt dat toe?
‘Aan de hand van dat symbool – de tractor – 
zou je een ritueel kunnen vormen: erop re-
flecteren, een moment van stilte, een wens 
uitspreken. Het kan eigenlijk van alles zijn. 
Wat je in zo’n ritueel wilt doen, is verbin-
dingen leggen tussen belangrijke momen-
ten in het leven van deze man. Je kunt je 
afvragen wat daar ritueel aan is. Deze man 
stierf alleen. In dit geval stelt het ritueel je 
in staat om iemand in verbinding te bren-
gen met andere mensen.’

Het doet mij denken aan de geestelijke- 
verzorgingvragen die we wel bij de marine 
gebruikten: ‘Wat zou je nooit eten?’, ‘Wat 
zou je nooit aantrekken?’, en: ‘Heb je dage-
lijkse rituelen?’ Daar kwam van alles uit, zo-
als: douchen om de dag van je af te spoelen 
of een sigaretje roken op het achterdek na 
het eten. Wat vind je daarvan? En kan een 
geestelijk verzorger daar ook iets mee?
‘Wat lastig is, is dat woord “ritueel”. Maar 
je kunt wel uitleggen wat je zo ongeveer be-
doelt. Ik vind het mooi om te horen hoe het 


