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Voorwoord

Bestaat er zoiets als sociaal wetenschappelijke kennis of kunnen we enkel spreken over sociale feiten? 

In het verleden is men er vaak van uit gegaan dat men beschikte over dé kennis, onderscheidbaar van alle 

onwetenschappelijkheid. In de loop van de geschiedenis paste men voortdurend de toenmalige visie aan, vandaar 

dat men spreekt over een ‘tijdsgeest’ of over paradigmaverschuivingen. Dankzij vakgebieden zoals Post-colonial 

studies, komt steeds meer aan het licht dat de westerse beschrijvingen van culturen slechts één mogelijke 

invulling vormen. Steeds gaat het over een interpretatie van de feiten door een bepaalde persoon op een bepaalde 

plaats in een bepaalde tijd, maar wat we zeker niet mogen buiten beschouwing laten is dat het gaat om een 

bepaalde interpretatie vanuit een bepaalde cultuur. Zo kan deze scriptie niet anders dan geschreven zijn vanuit 

een cultuurspecifiek standpunt of beter vanuit een bepaalde culturele intuïtie. Deze scriptie pretendeert daarom 

niet uit te gaan van een zogenaamd objectief standpunt, maar is niets meer dan een verhaal dat aangevoeld kán 

worden als waar, of tenminste oprecht, in het beste geval als filosofisch. 

In mijn eigen leven hebben dwangrituelen lange tijd een dominante plaats ingenomen, daarom ben ik op 

zoek gegaan naar de manier waarop er vanuit psychologisch, antropologisch, en tenslotte vergelijkend 

cultuurwetenschappelijk perspectief over ‘rituelen’ wordt geschreven. Ik vroeg mij af wat de overeenkomsten en 

verschillen waren tussen de verschillende vakgebieden, ging het wel over hetzelfde onderwerp? Zo spreekt men 

in het vakgebied van de psychologie meestal niet over rituelen maar over dwangrituelen en gaat het om een 

individueel gebeuren waarbij ieder individu zijn specifiek ritueel heeft, terwijl er in de antropologie er meestal 

van uitgegaan wordt dat het ritueel een groepsgebeuren is. Veel antropologen zijn bovendien van mening dat het 

ritueel een religieus groepsgebeuren is. Het is hier dat er een overeenkomst bestaat tussen het dwangritueel 

vanuit de psychologie en het ritueel vanuit de antropologie. Er waren namelijk een aantal psychologen, 

waaronder Freud, die beweerden dat het dwangritueel ook religieus was! Was dat de overeenkomst, dat alle 

rituelen religieus zouden zijn? In het vak vergelijkende cultuurwetenschappen, dat gegeven wordt door een 

Indiër, kregen we echter te horen dat rituelen in India niet religieus waren. Volgens hem is het uitgangspunt dat 

alle rituelen religieus zijn een intuïtie die de westerse cultuur eigen is, en het in de eigenheid ligt van religie om 

de ogen van de wetenschappers religieus te kleuren! Dit leidde er toe dat ik mezelf vragen begon te stellen naar 

mijn eigen culturele bepaaldheid. Daarom heb ik in deze scriptie onder andere trachten na te gaan welke sporen 

psychologie en antropologie nog hebben uit het christendom, of misschien beter: welke religieuze sporen naar de 

psychologie en de antropologie leidden. Indien wetenschap inderdaad vooral christelijke waarden wil uitdragen, 

neemt zij misschien wel niet het door de wetenschap gehoopte objectieve standpunt in. Uiteindelijk kan er 

geconcludeerd worden dat er inderdaad gediscussieerd kan worden over wat wetenschap nu juist is, welke 

stellingen juist zijn en welke niet, zeker in de sociale wetenschappen, en welke functie de wetenschapper speelt 

in de maatschappij. Misschien moeten we ons wel vragen stellen over de vanzelfsprekendheid waarmee soms 

aangenomen wordt dat alle rituelen religieus zijn. Misschien is religie wel geen universeel en objectief gegeven, 

maar cultuurspecifiek. Misschien bestaan er culturen zonder religie, misschien ook niet. Het is alvast 

wetenschappelijker en objectiever om er van uit te gaan dat het een mogelijkheid is. Maar misschien leef ik ook 

gewoon in een tijdsgeest waarin alles mogelijk lijkt. De enige zekerheid is dat er onzekerheid is, ook omtrent dit 

onderwerp, en dat was de grote moeilijkheid bij het schrijven van deze scriptie.     
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I. Een intuïtieve bedenking
De reden waarom ik heb gekozen voor het uitwerken van een thesis rond rituelen is dat 

ik  in  mijn  persoonlijke  leven  zelf  al  vanaf  jonge  leeftijd  werd  geconfronteerd  met  de 

onbegrijpelijkheid  van  dwangmatige  handelingen.  Graag  had  ik  hier  wat  meer  over 

geschreven omdat ik van mening ben dat het voor de lezer nuttig kan zijn voor het kaderen 

van mijn visie op de materie en om mijn drijfveer meer toe te lichten. Dit deel valt onder de 

benaming ‘intuïtieve bedenking’ omdat ik dit deel schrijf vanuit mijn eigen ervaringen, mijn 

intuïtie, die ongetwijfeld cultuurspecifiek is en niet geldt voor alle culturen. 

Toen ik op ongeveer negentienjarige leeftijd omwille van stressvolle omstandigheden 

uit  eigen  beweging  naar  een  psychotherapeut  stapte,  stelde  ik  hem mijn  probleem van 

dwangmatige  handelingen voor.  Ik  was  het  ondertussen  grondig  beu  dat  ik  elke  avond 

zoveel tijd verloor, gefrustreerd geraakte, dacht dat ik niet normaal was. Waarom kon ik het 

niet laten? Hij antwoordde me dat ik te kampen had met een slaapritueel en dat het in de 

psychologie omschreven werd als angstreducerend. Weer had ik een nieuwe vraag: Had ik 

ergens angst voor, en zo ja waarvoor dan wel? Ik herinnerde mij dat ik als kind veel met de 

dood bezig was. Dus misschien had ik wel angst voor de dood? Maar ik had toch als kind al 

tegen mezelf gezegd dat ik voor de dood niet angstig hoefde te zijn: ofwel ging je dood en 

was er niets meer en dat is niet erg, want dan weet je het toch niet. Ofwel was er wel iets na 

de dood en dat is dan goed meegenomen. Maar waar ik nog altijd geen antwoord op wist 

was: wat als je niet op de juiste manier had geleefd? Wat gebeurde er dan met jezelf? Als de 

lezer het mij eventjes toestaat recapituleer ik hoe ik vroeger nadacht over de dood. De lezer 

dient er wel rekening mee houden dat het volgende wat ik schrijf een ad hoc redenering is, 

dat ik niet op het moment zelf mijn gedachten heb neergeschreven, en dat er zoals Freud het 

omschrijft  misschien  een  vertekening  is  opgetreden  wanneer  ik  gebeurtenissen  uit  mijn 

verleden beschrijf op een later ogenblik. Maar in dat geval zal wat ik schrijf u iets vertellen 

over de manier waarop ik nu naar de materie terugkijk. Toen ik ongeveer zes jaar was, zag 

ik de film Dokter Zivago. Ik begreep er waarschijnlijk niet erg veel van, maar wat ik wel 

begreep was dat het ging over een man en zijn vrouw die erg gelukkig samen waren, tot het 

moment  waarop de man bruusk sterft.  De vrouw begrijpt  niet  waarom haar man moest 

sterven. Na de film ging ik slapen, maar ik kon niet slapen omdat ik zo gegrepen was door 

de dood van de man. Het duurde niet lang of ik stond terug beneden in de woonkamer en 

stelde mijn ouders de vraag: “Is het waar dat wij sterven en waar ga je dan heen?” 



Mijn moeder probeerde iets te vertellen in de trend van de engeltjes en de rijstpap, maar 

daar verstond ik toch niet zo veel van. En ik bleef zitten met een zeer angstig en gefrustreerd 

gevoel waar ik en zelfs mijn ouders geen antwoord op hadden dat mij zekerheid gaf. Mijn 

fascinatie voor de dood was zelfs zo groot dat ik een grote verzameling van skeletten en 

beenderen bijeen sprokkelde en ze in mijn kamertje tentoonstelde. Zo had ik rond de leeftijd 

van acht jaar, de ‘lugubere’ gewoonte om elk beentje dat ik in de tuin of in het park vond, 

mee te nemen, thuis in een pot het vlees er af te koken en ze netjes gekuist op mijn schab in 

mijn kamer te zetten. Aan de biologieleraar vroeg ik het recept om ‘dieren op sterk water te 

zetten’. Zo groeide mijn verzameling van dode dieren stilletjes aan. Overdag kon ik alles 

onderzoeken, de dood plaatsen, maar ‘s nachts werd het donker en was niets wat het leek. 

Mijn grootste angst was dat iemand vanonder mijn bed of door mijn raam me zou komen 

vermoorden.  Daarom legde  ik  rond heel  mijn lichaam een ketting  van  knuffels  die  me 

zouden beschermen. Mijn moeder teisterde ik met vragen waar ze geen pasklaar antwoord 

op had: Als je slaapt ben je in een droomwereld, ben je daar dan echt en als je niet droomt 

waar ben je dan? Waar ben je voor je geboren wordt? Als je dood bent waar ben je dan? Het 

antwoord was simpel: je hebt het eeuwige leven als je dood gaat. Maar dat nam mijn angst 

niet  weg,  die  bezorgde  me nieuwe  vragen waar  ik  pas  wat  later  een  antwoord  op  kon 

formuleren. Toen het mijn ouders wat zorgen begon te baren dat hun zoon met zulke ideeën 

rondliep, stuurden ze me naar de kinderpsychologe. Zij beloofde mij een mooi cadeau als ik 

op het einde van de sessies in staat was om alleen te slapen. Ik wilde wel weten wat dat 

cadeau precies was en ik besloot voor mezelf dat als ik thuis niet liet zien dat ik angst had en 

in mijn eigen bed sliep, iedereen tevreden zou zijn: mijn ouders zouden een flinke zoon 

hebben en ik zou een mooi cadeau krijgen. En met veel moeite lukte het me wonderwel. 

Alleen  was  het  nu  niet  mijn  verzameling  schedels  die  zich  uitbreidde  maar  wel  mijn 

slaapritueel. De knuffeltjes ruimden plaats voor een hele reeks handelingen die ik moest 

uitvoeren en wat later kwamen er bijhorende gedachten bij. Ik redeneerde, wat ik nu besef in 

een voorondersteld christelijk denkkader, als volgt: Als de dood een verderzetting was van 

het leven, was het toch van uiterst belang dat je laatste gedachten volledig zuiver waren 

omdat je anders gedoemd was om zo tot in de eeuwigheid verder te leven! Maar wat was 

een zuivere gedachte? Wel God, hoewel ik me hem niet kan voorstellen, is zuiver. God is 

oud, dus oud is zuiver. God is liefdevol en mijn opa is ook liefdevol. Dus dacht ik aan mijn 

opa. Hij leidde volgens mij een goed leven, zo wilde ik ook oud worden en sterven. Dus 

dacht ik aan mijn oude, lieve, ... dode opa. Ik ontwikkelde bij mezelf het slaapritueel dat ik 

het licht niet kon uitdoen, als mijn bijhorende gedachte niet die van mijn opa was. Dus ik 



sliep vaak gewoon met het licht aan. Ik had angst voor het donker. De meeste angst had ik 

dat ik in mijn slaap zou sterven zonder dat ik de kans had gehad om een zuivere gedachte te 

hebben. Op een gegeven moment duurde het ongeveer een halfuur of langer eer ik alle 

handelingen had uitgevoerd en ik in mijn bed kon stappen. Toen stapte ik dus in de lijn van 

mijn toenmalige studies psychologie naar de therapeut. Hij vertelde mij dat ik iets had wat 

nog bij andere mensen voorkwam: een slaapritueel. Freud vertelde dat mensen dit deden om 

hun angsten te reduceren. En dat mensen konden genezen als zij hun angsten door catharsis 

verwoordden.  Ik  verwoordde  mijn  angst  als  angst  voor  de  dood,  en  zag  in  dat  mijn 

handelingen slechts handelingen waren zonder echte betekenis op zichzelf. Ik kon stilletjes 

aan de bijhorende dwangmatige gedachten van mijn handelingen loskoppelen. Ik heb echter 

nog altijd een aantal praktische handelingen die ik uitvoer voor ik ga slapen, maar deze zijn 

gekoppeld aan meer reële angsten. Checken of het gas van het gasfornuis nog open staat 

bijvoorbeeld. In mijn dagelijks leven houdt mij de vraag hoe je moet leven, nog altijd enorm 

bezig. Ik durf toegeven dat er bij mij nog de angst leeft dat ik op het einde van mijn leven 

niet de juiste leer zal hebben gevolgd, dat mijn hele leven een foute handeling zou blijken te 

zijn. Dat het verhaaltje dat de christenen vertellen wel eens waar zou kunnen zijn: dat als ik 

in zonde heb geleefd ik niet tot het Rijk Gods zal worden aanvaard of nog erger dat het 

verhaaltje van het christendom niet waar zou zijn en ik mijzelf moet ‘vervloeken’ dat ik niet 

tot een andere traditie behoor. Je hebt je ouders niet gekozen hoor je wel eens zeggen, wel je 

hebt je cultuur ook niet gekozen. Hoe hard ik ook zou willen, ik kan bijvoorbeeld nooit een 

Indiër worden, als je er al vanuit zou kunnen gaan wat het betekent om een Indiër te zijn.
Het enige wat je kan doen is open staan voor andere interpretaties en trachten zo goed mogelijk je oor te 

luisteren te leggen, hoewel het goed mogelijk is dat de interpretatie sterk verschilt met de meest gangbare. In 

mijn wetenschappelijke zoektocht werd ik gegrepen door het verhaal van een Indiër die vanuit zijn culturele 

achtergrond trachtte te verklaren wat nu juist rituelen zijn. Vanuit dit kader heb ik in deze thesis getracht om 

de psychologische en antropologische benaderingen over het ritueel te herbekijken. Dé hypothese die hieruit 

naar  voren  kwam,  is  dat  de  dwangmatige  handelingen  vanuit  deze  optiek  bekeken  kunnen  worden  als 

religieuze  handelingen.  Religie  moet  hier  worden  opgevat  als  een  cultuurspecifieke  manier  om  met  de 

omringende wereld om te gaan. In het licht van deze thesis wil dat zeggen dat het goed mogelijk is dat de 

obsessief-compulsieve stoornis specifiek is voor een bepaalde cultuur en dat zij niet in alle culturen voorkomt. 

Eerst  komt de  psychologische  invalshoek aan  bod:  na  een  korte  beschrijving  te  geven  van de  obsessief-

compulsieve stoornis en de visie van Freud op de dwangneurose, toon ik aan dat het goed mogelijk is dat de 

psychoanalyse de wereld door een christelijke bril  ziet.  Let  op ik zeg niet dat  dit  zo is,  het is  enkel  een 

mogelijke interpretatie die kan gesteund worden. Vervolgens ga ik na hoe er vanuit de antropologie naar het 

ritueel  wordt  gekeken: hierbij  richt ik mijn aandacht op die benadering die er van uitgaat  dat religie iets 

universeels is en meent dat het ritueel een religieuze functie heeft. Dit breidt ik uit naar de stelling dat ook het  



dwangritueel uit de psychologie religieus is, dat bovendien bevestigd lijkt te worden uit recent onderzoek. Ten 

slotte haal ik de cultuurfilosoof Balagangadhara aan die als enige van mening is dat religie niet universeel is en 

dat  rituelen  zinloos  zijn.  Dit  lijkt  hij  enkel  te  kunnen  doen  door  de  stelling  te  handhaven  dat  al  de 

bovengenoemde opvattingen eurocentrisch zijn.  

  

II. Het klinische beeld van een obsessief-compulsieve stoornis
Een  goed  voorbeeld  (hoewel  karikaturaal)  van  de  dwangneurose  vormt  de  sketch  ‘den 

Draad’ die  in  het  jaar  2002 te  zien was in  het  humoristische  programma ‘In de Gloria’  op Canvas.  Het 

hoofdpersonage hierin heeft de gedachte dat zij achter zich een draad afrolt. Hierdoor is zij wanneer zij wenst 

terug  te  gaan  van  waar  zij  kwam,  verplicht  om steeds  haar  genomen traject  in  tegengestelde  richting  te 

hernemen om geen knopen in de draad te leggen. Hierdoor wordt het zich voortbewegen vaak een loodzware 

opdracht. Zo dient zij een traject te bedenken om van bij haar thuis tot het graf van haar zoon te komen omdat 

de draad door de obstakels op de weg net te kort is. 

Een ander voorbeeld haal ik uit ‘een inleiding tot de psychologie’ waar  

het geval wordt beschreven van een man die lijdt aan een obsessieve-compulsieve stoornis 

(in DSM-IV wordt zij OCD genoemd). 

     De patiënt in kwestie had de dwingende gedachte dat hij het gas van het   

      gasfornuis zou laten open staan, ‘s nachts of bij het verlaten van zijn woonst. 

     Hij vreesde ook dat hij niet voldoende zou opletten bij het afsluiten van zijn 

     huis en dat hij beroofd zou worden. Om deze angsten tegen te gaan, had hij 

     een ingewikkelde reeks van rituelen (compulsieve gedragingen) ontwikkeld 

     die hij meende te moeten uitvoeren voordat hij ‘s avonds naar bed ging en  

     voordat hij ‘s morgens het huis verliet. Eerst telde hij zijn sleutels negen keer, 

     om er zeker van te zijn dat hij er geen vergeten had. Toen hij hierover 

     gerustgesteld was, ging hij het huis rond en controleerde of elke deur en elk 

     raam gesloten was en of de gaskranen inderdaad dichtgedraaid waren. Deze 

     ronde door het huis diende drie maal herhaald te worden in een bepaalde 

     volgorde. Pas wanneer dit ritueel beëindigd was, kon hij gaan slapen of zijn 

     huis verlaten zonder verdere angst of obsessieve gedachten.1 

Een laatste voorbeeld en dat wellicht zeer veel mensen kennen is de film ‘As good as it gets’. In deze 

film kruipt Jack Nicholson in de huid van een norse oude man die met zijn dwangmatig gedrag zijn omgeving 

terroriseert. Deze film geeft mooi weer dat het voor zulke patiënten vaak zeer moeilijk is om zich vrijelijk in 

het sociale veld te bewegen.

Ik zal eerst een klinisch beeld trachten te scheppen aan de hand van de DSM. DSM staat voor het Diagnostic 

and Statistical  Manual van de American Psychiatric Association.2 De DSM zou niet  gestoeld zijn op een 

theorie maar uitgaan van manifeste symptomen die als criteria dienen om een diagnose te stellen over de 

overeenkomstige psychopathologie, zodat er een betere koppeling tussen pathologie en behandeling mogelijk 

1 Brysbaert e.a. (1996), p.640
2 Brysbaert e.a. (1996), p.633 De DSM werd voor het eerst in 1952 gepubliceerd door de American Psychiatric 

Association. Het werd al vlug het standaardclassificatieschema voor psychiatrische stoornissen in 
Noord-Amerika (en de rest van de wereld). 



wordt.  De  DSM  claimt  dat  zij  een  hogere  interbeoordelaarsbetrouwbaarheid  (het  feit  dat  verschillende 

beoordelaars tot dezelfde diagnose komen) zou hebben omdat zij gebaseerd is op overeenstemming tussen 

verschillende clinici over wat psychopathologie is.3 In de DSM wordt de dwangstoornis ook benoemd als 

obsessief-compulsieve stoornis (OCD). Zij valt onder de diagnose angststoornis. In DSM-IV zijn de volgende 

criteria gegeven om de diagnose obsessief-compulsieve stoornis te stellen: 

      A Dwanggedachten (obsessies) of dwanghandelingen (compulsies).

-Dwanggedachten worden gedefinieerd door:

         1 terugkerende en aanhoudende gedachten, impulsen of voorstellingen die, op 

    enigerlei moment tijdens de stoornis, worden ervaren als opdringerig, niet   

                       op hun plaats zijn en duidelijke angst of leed veroorzaken.

 2 de gedachten, impulsen of voorstellingen zijn geen overdreven zorgen over 

dingen in het normale leven;

 3 de patiënt probeert zulke gedachten, impulsen of voorstellingen te negeren of 

    te onderdrukken of ze te neutraliseren met andere gedachten of handelingen.

 4 de patiënt herkent deze gedachten, impulsen of voorstellingen als product 

    van zijn eigen geest.

-Dwanghandelingen worden gedefinieerd door:

 1 repetitieve gedragingen (handen wassen, ordenen, controleren) of mentale 

    bezigheden (bidden, tellen, zachtjes woorden herhalen); deze moet de patiënt 

    uitvoeren als respons op een obsessie of als gevolg van rigide regels die 

    moeten worden nageleefd.

 2 gedragingen onder (1) hebben tot doel onheil te keren of onlust te 

                          verminderen, de gedragingen zijn niet realistisch ten aanzien van hun doel of 

                          ze zijn zwaar overtrokken.

 B De patiënt realiseert zich op een bepaald moment tijdens zijn aandoening dat 

             obsessies of compulsies excessief of irrationeel zijn.

 C Obsessies en compulsies veroorzaken ellende, kosten tijd (meer dan 1 uur per 

       dag) of verstoren in aanzienlijke mate iemands normale leven.

 D Als een andere As-I-stoornis aanwezig is, moet de dwang daar niet toe 

     beperkt blijven (eetstoornis/trichotillomanie).

 E De stoornis is niet toe te schrijven aan fysiologische effecten van 

           medicamenten of drugmisbruik of een lichamelijke afwijking.4

Dwanghandelingen en dwanggedachten komen in tachtig procent van de gevallen samen voor. Terwijl 

een  grote  minderheid  van  de  patiënten  alleen  aan  obsessies  lijdt.  Patiënten  die  enkel  dwanghandelingen 

moeten uitvoeren zondermeer,  zijn  zeldzaam.5 De benaming ‘dwangneurose’  vertelt  ons  eigenlijk wat het 

centrale kenmerk is: hoezeer de patiënt het ook wil, hij of zij kan er niet aan ontsnappen om deze handelingen 

of gedachten uit te voeren of te denken. Indien de patiënt toch hieraan verzaakt, ervaart hij/zij enorme angst. 

3 Brysbaert e.a. (1996), p.635 Een mogelijke kritiek op het gebruik van de DSM is dat er een te grote nadruk 
wordt gelegd op symptomen en te weinig begrip voor de patiënt in het geheel.

4 American Psychiatric Association (2000), p.462 
5 Van Oppen en Hoekstra (1990), p.29-31



De patiënt MOET en kan eenvoudigweg niet anders. Door het uitvoeren van bepaalde handelingen of het 

denken van bepaalde gedachten, die overigens meestal wel vrij gekozen kunnen worden, wordt deze angst 

gereduceerd.  Een  patiënt  kan  bijvoorbeeld  de  irrationele  angst  hebben  om met  het  aids-virus  besmet  te 

geraken; hij kan angst hebben dat hij zal besmet worden door het geven van een hand of door het gebruik van 

een vreemd toilet. Als reactie hierop wast hij voortdurend zijn handen en vermijdt hij zoveel mogelijk contact 

met personen en onreine voorwerpen. De meeste mensen met een OCD hebben angst van hun eigen gedachten 

die ze niet kwijt kunnen, waar ze geen controle over hebben. (bijvoorbeeld de gedachte dat men zijn partner 

wil vermoorden) In schema ziet het er ongeveer als volgt uit: 

“Van nature uit angstig persoon -->Obsessies (vb.: ik heb aids! Ik ben schuldig als ik iemand besmet)--

>angst, spanning, schuldgevoel-->andere obsessies (vb.: ik heb geen aids!) of compulsies (checken, handen  

wassen)-->opluchting,  geruststelling,  minder  schuldgevoel-->meer  obsessies(omdat  de  dwanggedachten  

bevestigd worden)-->enzovoort.” 6 

Alle mensen controleren wel eens een keer te veel of ze het gas van het gasfornuis hebben toegedraaid of 

dat de deur van de wagen wel goed gesloten is, maar wanneer deze handelingen of gedachten het leven van de 

patiënt en zelfs anderen (vb gezinsleden) gaan overheersen7, dan is dit gedrag deviant. Want dat is typerend bij 

dwang:  de  effectiviteit  van  de  reductie  van  de  vrees  is  omgekeerd  evenredig  met  de  tijd,  waardoor  de 

dwanghandelingen en dwanggedachten steeds intenser en langer worden.8  Enkele van de meest voorkomende 

dwangneurosen  zijn:  smetvrees,  gedachten  aan  geweld  (iemand  iets  aan  te  doen),  controledwang, 

dwangmatige perfectheid, enzovoort. Patiënten zijn zich vrijwel nooit bewust van de secundaire functies ( o.a. 

de  dwang kan de  aandacht  afleiden van  andere  onlusten,  het  uitstellen  van het  op een realistische  wijze 

oplossen van het probleem) die hun dwanggedrag heeft. Voor hen staat de vrees voor de fobische stimulus en 

het ongedaan maken daarvan in het centrum van hun aandacht. Ze ‘hebben’ geen dwang, ze ‘zijn’ dwang. Hun 

hele leven wordt overheerst en belemmerd door de greep van de dwang.9 

Uit  onderzoek  blijkt  dat  de  lifetime-prevalentie  van  patiënten  met  OCD  ongeveer  2% 

bedraagt,  waardoor  dat  de  stoornis  ongeveer  de  vierde  meest  voorkomende  psychische  stoornis  is  en 

bijvoorbeeld meer voorkomt dan schizofrenie.10 Maar de ziekte komt eigenlijk meer voor dan men vermoedt, 

mede  door  het  lage  rapporteringcijfer.  Veel  van  de  patiënten  lijken  zich  immers  te  schamen  voor  hun 

‘irrationeel’ gedrag. Psychiater Eric Hollander van de Mount Sinai School of Medicine is van mening dat 

ongeveer 10% van de bevolking in meer of mindere mate dwanggedrag vertonen. Er zijn aanwijzingen dat de 

dwangneurose vooral tot uiting komt na een belangrijk moment in het leven. Momenten die vaak met grote 

proporties stress gepaard gaan. Gebeurtenissen zoals trouwen, overlijden of verlies van een dierbaar persoon. 

Naast deze sociale factor zou er ook een biologische factor zijn, hoewel deze niet determinerend is. Zo wordt 

OCD  ook  in  verband  gebracht  met  depressiviteit.  Serotonine  is  de  stof  in  de  hersenen  die  naast  het 

overbrengen van impulsen onder de zenuwcellen ook een stabiliserende en regulerende invloed op talrijke 

door  de  hersenen  gecontroleerde  functies  heeft.  Een  gestoorde  serotoninewerking  zou  door  recente 
6 Sterk e.a. (2001), p.37
7 Wisman (1996), p.14 Een voorbeeld van deze hoge eisen die de patiënt soms aan zijn omgeving stelt, is de 

zogenaamde vraagdwang. Tot in het extreme toe kan de patiënt steeds weer dezelfde vragen stellen. Als 
iemand de vragen niet, of slechts één of twee keer beantwoordt, wordt de patiënt steeds onrustiger en 
ongelukkiger.

8 den Boer en Westenberg (1995), p.59 
9 den Boer en Westenberg (1995), p.60 
10 Goodman e.a. (2000), p.88



onderzoeken  in  verband  gebracht  kunnen  worden  met  het  bestaan  van  de  dwangneurose.  Serotonine  als 

medicament behoort tot de nieuwe generatie verfijnde en selectieve antidepressiva.11 Hoewel er in de laatste 

decennia  een  sterke  vooruitgang  werd  geboekt  in  de  behandeling  van  de  ziekte,  is  slechts  50% van  de 

bevolking gebaad met de huidige therapieën.12 Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde leeftijd waarop de 

stoornis begint rond de 20 jaar ligt. Dat men ook bij kinderen de diagnose OCD kan stellen, maar dat daar in 

verhouding tot de volwassenen, OCD vaker bij jongens dan bij meisjes voorkomt.13 En dat de stoornis vaker 

vroeger bij jongens dan bij meisjes begint.14 Onderzoek met tweelingen wees uit dat er een genetische oorzaak 

is bij angststoornissen, maar het is zeer moeilijk om conclusies te trekken voor specifieke stoornissen zoals 

OCD.15 Opvallend is dat personen waarbij de stoornis werd vastgesteld, meer kans hebben dat een eerstegraads 

familielid het syndroom van Tourette heeft.16  

III. Een psychologische invalshoek op dwangneurose
     III.1 De dwangneurose volgens de psychoanalyse

We hebben nu een goed beeld van wat de dwangneurose nu juist is of beter gezegd, hoe we ze kunnen 

herkennen. Maar we weten nu nog zo goed als niets over hoe ze ontstaat en hoe dat  ze in stand wordt 

gehouden. Daarom schets ik in wat volgt een beeld, volgens de klassieke beginselen van de psychoanalyse 

zoals Freud die gegeven heeft, van de dwangneurose.17 Deze verklaring moet worden beschouwd als één van 

de zovele verklaringen uit het vakgebied van de psychologie. Naast de psychoanalytische verklaring wordt er 

bijvoorbeeld  in  de  leertheoretische  verklaring  ook  veel  gebruik  gemaakt  van  de  twee-fasen  theorie  van 

Mowrer.18  Wat voor deze thesis echter belangrijker is, is dat de christelijke wortels van de psychoanalytische 

verklaring als voorbeeld van een psychologische verklaring kunnen worden blootgelegd. Maar vooraleer dit 

te doen, volgt hier een korte psychoanalytische beschrijving van ‘het ritueel’. In psychoanalytische theorieën 

wordt het woord ritueel in verband gebracht met de enerzijds dwangneurotische symptomen, maar anderzijds 

11 Lamoral (1996)
12 Goodman e.a. (2000)
13 den Boer en Westenberg (1995), p.64
14 Goodman e.a. (2000), p.88
15 Goodman e.a. (2000), p.94-95
16 Goodman (2000), p.96
17 In de psychoanalyse wordt de mens gezien als een duaal wezen. Een subject dat gescheiden is van zijn object, 

een wezen met een lichaam en geest, met een bewustzijn en een onbewustzijn. De psychoanalyse of de 
freudiaanse therapie, ontwikkelde zich hand in hand met de persoonlijkheidstheorie van Freud. Freud 
verklaarde de persoonlijkheidsontwikkeling in termen van hoe een individu de conflicten oplost tussen 
de onbewuste biologische instincten van het Es, de realiteitsbeperkingen waar het Ich gevoelig voor is, 
en het morele geweten van het über-Ich. Volgens de freudiaanse theorie is abnormaal gedrag 
grotendeels het resultaat van een onopgelost conflict in het onbewuste. Het doel van de psychoanalyse 
is om het onbewuste conflict bloot te leggen en toegankelijk te maken voor het Ich, waardoor de 
verdrongen energieën van de psyche vrijgelaten kunnen worden en de persoon efficiënter met de 
omgeving kan omgaan. (zie Brysbaert e.a.p.685)  

18 Volgens dit model is de klassieke conditionering, de eerste fase, verantwoordelijk voor het ontstaan van 
angst: na gelijktijdige aanbieding van twee situaties, waarvan de één angstwekkende (bijvoorbeeld een 
elektrische schok), wordt ook de niet angstaanjagende situatie (zoals huisvuil) aan angst gekoppeld 
geraakt. De operante conditionering, de tweede fase, is volgens dit model verantwoordelijk voor de 
instandhouding van de vermijdingsactie. Het principe van deze conditioneringvorm is dat een 
organisme geneigd is handelingen te herhalen die belonend blijken te zijn. De term belonend moet 
hierbij ruim worden opgevat: ook het ontwijken van een vervelende gebeurtenis is belonend. Als men 
angst heeft voor besmetting door huisvuil en vervolgens het contact met huisvuil vermijdt dan zal er 
geen angst ontstaan. Als men echter toch in contact komt met de angstwekkende situaties dan kan men, 
door bijvoorbeeld dwangmatig schoonmaken en/of controleren, er voor zorgen dat de angst afneemt.



ook  met  het  vaste  stramien  van  een  therapeutische  setting  bijvoorbeeld.  Dat  de  dingen  gewoonlijk  op 

dezelfde manier verlopen volgens vaststaande regels is bijvoorbeeld therapeutisch van belang. Denk aan de 

duur van de sessies, de frequentie, de betaling, de manier van beginnen en eindigen en dergelijke. Dat vaste 

kader  constitueert  de  gewenste  therapeutische  ruimte,  waardoor  de  therapeutische  werking  wordt 

gestimuleerd.19 In therapeutische settings maakt men bovendien soms ook gebruik van bepaalde technieken 

die men afscheidsrituelen noemt, zoals het schrijven van een afscheidsbrief, of het wegdoen van spullen die 

aan  een  bepaalde  persoon  hebben  toebehoord.20 Laten  we  nu  specifiek  eens  kijken  wat  de  klassieke 

psychoanalyse volgens Freud hier over te zeggen heeft. Want van alle psychische stoornissen heeft Freud de 

dwangneurose precies het vaakst behandeld, vanaf het begin van zijn werkzame leven tot vrijwel het einde.21 

Het bekendste geval van obsessief-compulsieve stoornis dat Freud in één van zijn boeken vermeldt, is dat 

van ‘de Wolvenman’. Het betreft een jongen van viereneenhalf jaar die angstsymptomen vertoont die in 

verband staan met wolven en dieren in het algemeen. Merkwaardig aan deze casestudie is dat op het ogenblik 

dat  de  moeder  van  het  jongetje  hem  kennis  laat  maken  met  het  bijbelverhaal,  deze  angstsymptomen 

verdwijnen. Maar deze verdwijnen niet echt,  ze worden namelijk vervangen door dwangsymptomen. Zo 

verplichtte het jongetje zichzelf voor hij naar bed ging, om alle heiligbeelden in de kamer te kussen, gebeden 

op te zeggen en zichzelf en zijn bed talloze malen te bekruisen.22 Of hij moest bijvoorbeeld dwangmatig aan 

de heilige drie-eenheid denken telkens wanneer hij op straat drie hoopjes uitwerpselen bij elkaar zag liggen. 

Freud merkte op dat het neurotische ritueel uit kleine verrichtingen, extra’s, inperkingen en voorschriften 

bestond,  die  bij  bepaalde  handelingen  in  het  dagelijkse  leven  op  steeds  dezelfde  wijze  of  volgens  vast 

variatiepatroon moeten worden uitgevoerd en die geheel betekenisloos overkomen. De patiënt heeft vaak zelf 

geen enkel idee waarom hij deze rituelen uitvoert, maar kan ze evenmin achterwege laten. Elke afwijking van 

het ritueel wordt immers gestraft door onverdraaglijke angst.  Freud ging op zoek naar de oorzaak van dit 

dwangmatige handelen in de psyche van de mens of beter in verdrongen impulsen. Het ontstaan van de 

dwangneurose situeerde Freud ergens in de anale fase en de onderliggende drift of de ontstaansreden was 

volgens hem een seksueel trauma. Als we Freuds redenering volgen, wordt er fundamenteel afgerekend met 

de schijn dat dwanghandelingen dwaas en zinloos zouden zijn en worden de motieven blootgelegd waarop 

deze schijn berust.23 Hiervan geeft hij een volgend voorbeeld: 

“Een gescheiden van haar man levende vrouw gaf gehoor aan de dwang 

       om bij het eten het lekkerste te laten staan, van een stuk gebraden vlees   

      enkel de randen op te eten. Deze zelfverloochening viel te verklaren door het 
19 van der Hart (1978)
20 van der Hart (1978)
21 Freud (1947)
22 Freud (1947), p.96 Tot het vroomheidceremonieel, waarmee hij ten slotte voor zijn godslasteringen boette, 

behoorde ook het gebod om onder bepaalde voorwaarden op een plechtige manier te ademen. Bij het 
slaan van een kruis moest hij telkens diep inademen of krachtig uitademen. Voor adem wordt in zijn 
taal hetzelfde woord gebruikt als voor geest. Dat was dus de rol van de Heilige Geest. Hij moest de 
Heilige Geest inademen, of de boze geesten, van wie hij had gehoord en over wie hij had gelezen, 
uitademen. Aan deze boze geesten schreef hij ook de godslasterlijke gedachten toe, waarvoor hij 
zichzelf een zo zware boetedoening moest opleggen. Hij was echter genoodzaakt uit te ademen wanneer 
hij bedelaars, invaliden, lelijke, oude, deerniswekkende mensen zag, en deze dwang wist hij niet met de 
geesten in verband te brengen. De rekenschap, die hij er voor zichzelf van gaf, was slechts dat hij het 
deed om niet zo te worden als die mensen. 

23 Freud (1907), p.32



      tijdstip waarop ze ontstaan was. Ze had zich voor het eerst voorgedaan op de   

     dag dat zij haar man de echtelijke omgang had opgezegd, dat wil zeggen van 

     het beste afstand had gedaan.” 24

Reeds  van  in  het  begin  wees  Freud  op  de  opvallende  overeenkomsten  tussen  enerzijds  de 

‘dwangrituelen’ en anderzijds de ‘rituelen’ die de devotionele katholiek uitvoert.

(ceremonies) In  ‘Zwangshandelungen und religionsübungen’, een werk dat Freud schreef in 1907 en op 2 

maart  van  dat  jaar  door  Freud  werd  voorgelezen  op  de  bijeenkomst  van  de  Weense  Psychoanalytische 

Vereniging, gaat hij hier uitvoeriger op in. Freud beschreef in het artikel de volgende overeenkomsten: a)de 

gewetensangst die opduikt wanneer men het ritueel achterwege laat b)de totale isolering waarin het ritueel 

wordt  uitgevoerd  c)de  nauwgezetheid  waarmee  de  details  worden  uitgevoerd.  Maar  naast  deze 

overeenkomsten zag hij ook vele en grote verschillen tussen de twee ‘rituelen’. Een belangrijk verschil dat 

wordt  aangevoerd  is  dat  het  godsdienstige  ceremonieel  zinvol  en  symbolisch  bedoeld  is  terwijl  dat  de 

handelingen van het dwangmatige ritueel ons dwaas en zinloos overkomen. Maar dit is slechts schijn, want 

de  dwangmatige  handelingen  en  gedachten  zijn  volgens  Freud  symbolische  of  historische  uitingen  van 

doorwerkende ervaringen uit het onderbewustzijn.25 Freud merkt hierbij op dat de persoon die aan de dwang 

gehoorzaamt, de handeling vrijwel altijd uitvoert zonder de betekenis ervan te kennen. En dat het slechts 

door de psychoanalytische behandeling is dat de zin van de dwanghandeling, en daarmee de motieven die de 

patiënt er toe aanzetten, voor hem of haar duidelijk wordt gemaakt. In deze zin verschilt de dwangmatige 

handeling volgens Freud niet erg veel van het godsdienstige ritueel omdat er geen enkele gelovige is die zijn 

motieven kan blootleggen waarom hij nu juist aan een ceremonie deelneemt. Veelal is enkel de symbolische 

betekenis van de ceremonie bekend voor de gelovige. In het artikel legt Freud het werkingsmechanisme dat 

hij aan de basis van de dwangneurose veronderstelt, bloot: 

“Iemand  die  lijdt  onder  dwang  en  verboden,  gedraagt  zich  alsof  hij  wordt  beheerst  door  een 

schuldbesef,   waarvan  hij  overigens niets  weet.  Dit  schuldbesef  heeft  zijn  bron in  bepaalde  psychische 

processen  van  de  vroege  jeugd,  maar  wordt  voortdurend  ververst  door  de  bij  iedere  recente  aanleiding 

hernieuwde verleiding en laat anderzijds een steeds op de loer liggende verwachtingsangst ontstaan, een 

verwachting dat  onheil  zal  geschieden,  die  door de  idee van bestraffing verbonden is  met  de innerlijke 

waarneming van de verleiding. Het ceremonieel begint derhalve als een afweer- of verzekeringshandeling, 

als  een beschermende maatregel.  Deels  als  afweer  tegen de  verleiding,  deels als  bescherming tegen het 

verwachte onheil.”26    

Volgens Freud handelt de gelovige óók uit een schuldbesef, namelijk het schuldbesef een grote zondaar 

te zijn. En evenzeer lijken de vrome gebeden en aanroepingen volgens Freud de waarde van afweer- en 

beschermende maatregelen tegen goddelijke straffen te hebben. Daarom poneert Freud op het einde van het 

artikel de volgende stelling: 

24 Freud (1907), p.32-33
25 Freud (1907), p.32
26 Freud (1907), p.35



“de dwangneurose vormt de pathologische tegenhanger van de ontwikkeling van de godsdienst, waarbij de  

neurose  dan  te  bestempelen  is  als  een  individuele  religiositeit  en  de  godsdienst  als  een  universele  

dwangneurose.”27   

Freud was van mening dat religie (opm: Freud sprak over godsdienst!) niets anders dan een illusie is. 

Freuds argument is dat de gelovige persoon tijdens zijn volwassen leven wordt geconfronteerd met een koud, 

ambigue  en  bedreigend  universum  waarin  isolatie  of  betekenisloosheid  de  enige  opties  lijken.28 Dit 

veroorzaakt bij de gelovige een overwelmende angst. Om ons te beschermen van deze angst, creëren we voor 

onszelf een illusie. Deze illusie vindt volgens Freud haar oorsprong in de vroege jeugdjaren. Toen voelden 

we ons als zwak en kwetsbaar wezen beschermd door wat we zagen als omnipotente en liefdevolle ouders, 

vooral de vader.29 Verder bezit religie volgens Freud een historisch ware kern; het is namelijk een poging om 

de moord op de oervader uit te boeten en het schuldgevoel te delgen.30

III.2 De christelijke wortels van de psychoanalyse 
     III.2.1 De freudiaanse verklaring van religie kan geen universaliteit claimen

Volgens Balagangadhara maakt Freud een grote fout door er van uit te gaan dat de psychologie van de 

primitieve  mens  en  de  moderne  mens  dezelfde  zouden  zijn,  daarom  maakt  hij  terecht  de  volgende 

opmerking:  “The backward extension of our psychology of primitive man can be accepted as true only if  

cultural  evolution  over  the  last  thousand  years  has  not  had  any  significant  impact  on  the  nature  and  

structure emotions.”31 

In alle westerse theorieën over het ontstaan van religie gaat men ervan uit dat de primitieve mens in een 

chaotische wereld leefde, vol onverwachte en onverklaarbare gebeurtenissen. Omdat deze onzekerheid hem 

grote  angst  bezorgde,  gaf  de  primitieve  mens  aan  deze  gebeurtenissen  een  bovennatuurlijke,  religieuze 

verklaring. Dit veranderde de chaotische wereld in een ordelijke. Dit idee vinden we bijvoorbeeld reeds terug 

bij  de  Griekse  filosoof  Democritus.32 Maar  volgens  Balagangadhara  kunnen  we  helemaal  niet 

wetenschappelijk bewijzen dat de primitieve mens de wereld als chaotisch ervaarde! Volgens hem zijn de 

noties ‘chaos’, ‘mysterie’, ‘vijandige natuur’ enz., concepten die een bepaalde cultuur (de Westerse) gebruikt 

om het ontstaan van religie te beschrijven. Balagangadhara wijst er op dat in de common-sense psychologie 

van India, en de verschillende verhalen over de natuur, het altijd het dier is dat angst heeft van de mens en niet  

omgekeerd!33 Bovendien  werd  de  wereld  van  de  primitieve  mens  gekenmerkt  door  steeds  wederkerende 

seizoenen en astronomische regulariteiten,  dus is het toch logischer dat de primitieve mens de wereld als 

ordelijk ervaarde?34 Ook de dood was voor de primitieve mens hoogst waarschijnlijk de ‘dood’normaalste zaak 

van de wereld. De dood maakte deel uit van het dagelijkse leven van de primitieve mens, daarvoor moest hij 

alvast  het  bestaan van goden niet  aanvaarden! Inderdaad sommige gebeurtenissen gebeurden onverwachts 

27 Freud (1907), p.38
28 Jones en Butman (1991), p.1
29 Jones en Butman (1991), p.1
30 Eduard (2002), p.473
31 Balagangadhara (1993), p.169
32 Balagangadhara (1993), p.171
33 Balagangadhara (1993), p.173
34 Balagangadhara (1993), p.167



zoals  een  blikseminslag  bijvoorbeeld.  Maar,  zegt  Balagangadhara,  indien de  primitieve  mens daarom het 

bestaan  van  goden  zou  aanvaarden,  dan  zouden  deze  gebeurtenissen  daarom  niet  minder  onverwachts 

gebeuren.   Religieuze  verklaringen  creëren  een  andere  wereld:  één  die  zelfs  complexer  is  dan  de 

gebeurtenissen die zij tracht te verklaren.35 De angst die de primitieve mens had voor de onverwachte bliksem 

zou niet allen blijven bestaan, maar er zou een bijkomende angst voor de straffende willekeurigheid van de 

goden ontstaan! Hiermee wil Balagangadhara echter niet zeggen dat religie een illusie is, maar wel dat het niet 

mogelijk is om te claimen dat religie iets universeels is juist omdat ieder mens van nature angstig is. Hiermee 

toont hij aan dat de verklaring van religie zoals Freud ons die geeft, geen universaliteit kan claimen.

 Freud schaart zich in de lijn van de Verlichtingsdenkers die een duidelijk onderscheid maken tussen 

enerzijds religie-bijgeloof-openbaring en anderzijds logica-wetenschap-rationaliteit. Waarbij de eerste groep 

wordt verworpen en verschijnselen steeds worden verklaard in termen van de rationaliteit. De psychoanalyse 

maakt de claim dat alle mensen op de wereld handelen en denken volgens hetzelfde onderliggende psychische 

mechanisme, waarbij het ‘gerijpte’ individu zich onderscheidt van het ‘onderontwikkelde’ individu doordat het 

succesvol innerlijke conflicten heeft weten op te lossen. In wat volgt zal ik proberen aan te tonen dat de theorie 

van Freud ook maar een kind van haar tijd is en haar wortels zelfs vindt in de christelijke religie. 

III.2.2 De ‘objectieve kijk’ van de therapeut is een ‘godsoogpunt’

Volgens de klassieke psychoanalyse heeft de psychoanalyticus de almacht in handen, neemt hij een 

meesterpositie in: hij is de enige die weet wat de innerlijke conflicten zijn van de patiënt. Freud is diegene die 

het weet, het enige wat hem rest, is zijn patiënt ervan te overtuigen.36 Zo ook bij de dwangneurose is Freud 

ervan overtuigd geweest  dat  de persoon die aan de dwang gehoorzaamt,  de handeling uitvoert  zonder de 

betekenis ervan te kennen. En dat het slechts door een psychoanalytische behandeling is dat hem of haar de zin 

ervan, en daarmee de motieven die hem ertoe aanzetten, bewust worden gemaakt. Op een gegeven moment 

bouwt Freud  een  theorie  rond  dit  meesterdiscours.  Hét  grote  voordeel  hiervan  was  dat  zijn  theorie  wijd 

verspreid werd, maar hét grote nadeel was dat de ontwikkeling van zijn theorie tot een stilstand kwam. Een 

meester laat  zich immers niet  onderwijzen, een meester onderwijst zélf.37 Het accent komt in zijn theorie 

bovendien te liggen op de analyse van weerstand van patiënten, wanneer die weer eens niet akkoord gaan met 

zijn interpretaties, tot zelfs de heropvoeding toe!38 Het zal pas in zijn latere leven zijn dat Freud waarschuwt 

voor deze manier van analyseren, na diverse mislukkingen te hebben behaald in het therapeutische veld.

Volgens Pinxten is het typisch westers om kennis van de ‘ander’ op te bouwen door zich mentaal op 

een afstand van hem te plaatsen, om zodanig een neutrale en zogenaamd objectieve kijk op andere culturen te 

krijgen. Het westers denken wordt volgens hem bepaald door een culturele intuïtie die  hij  het goddelijke 

perspectief noemt. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is volgens hem de middeleeuwse voorstelling van het 

universum als een ui, met in het centrum de aarde en eromheen telkens grotere ringen voor de banen van de 

zon en de planeten. Hierbij merkt hij op dat deze voorstelling enkel mogelijk is wanneer de totaliteit van alles 

wat bestaat, vanuit het standpunt van een buitenstaander kan worden bekeken, en in de westerse traditie is de 

enige buitenstaander op dit niveau God, de schepper van alles. Bij het ontwerpen van zo’n kosmologie plaatst 

35 Balagangadhara (1993), p.174
36 Verheaghe (2000), p.57
37 Verheaghe (2000), p.67
38 Verheaghe (2000), p.68



de  mens  zich  volgens  Pinxten  dus  in  de  positie  van  God en  bekijkt  van  daaruit  de  wereld  waarvan  hij 

onderdeel is.  Op deze manier bekijkt de mens de natuur ook als extern, als bruikbaar of beheersbaar, als een 

object los van de mens en eventueel inferieur aan de mens. Uit deze culturele intuïtie volgt ook dat de westerse 

mens de wereld in delen en gehelen ziet. Volgens Pinxten gaat de westerling er vanuit dat een voorwerp of een 

fenomeen kan  worden  opgesplitst  in  kleinere  delen,  die  dan  eerst-en  gemakkelijker-  afzonderlijk  kunnen 

worden bestudeerd: zoals een lichaam bestaat uit lichaamsdelen, zo bestaat een vraagstuk uit deelproblemen. 

Dit noemt hij het goddelijk perspectief. Voor de Navajo blijkt dit perspectief niet op te gaan, voor hen is het 

universum eerder een bepaalde vorm van habitat of woonruimte waar zij in leven, maar niet tegenover staan. 

Bovendien kent de Navajo-taal geen termen en begrippen om delen en gehelen te onderscheiden. Volgens 

Pinxten  bestaat  het  universum  voor  de  Navajo  uit  niets  anders  dan  krachten  en  processen  die  elkaar 

voortdurend beïnvloeden. Dat brengt met zich mee dat deze taal uit bijna niets anders dan werkwoordsvormen 

bestaat. Volgens Pinxten zal de Navajo in plaats van de blauwe lucht te omschrijven als de ‘lucht is blauw’, 

zeggen dat ‘het blauwt’.39

    

III.2.3 Beschrijft de psychoanalyse wel een geseculariseerd wereldbeeld?

Samen met  deze  ‘objectieve’  kijk,  gaat  de  psychoanalyse  ervan  uit  dat  het  wereldbeeld  dat  zij  tracht  te 

ontwarren, niet-religieus maar geseculariseerd is. De psychoanalyse tracht met andere woorden betekenis te 

geven aan de omringende wereld zonder hiervoor te verwijzen naar één of andere vorm van ‘transcendente 

werkelijkheid’. Maar is dit wel zo ? Kunnen we überhaupt wel spreken van een wereldbeeld dat niet religieus 

is? Als we de betekenis van ‘secularisatie’ opzoeken in het woordenboek, dan vinden we het volgende: 

“letterlijk:  verwereldlijking,  oorspronkelijk  de  onteigening  van  kerkelijke  goederen  door  wereldlijke 

autoriteiten, thans benaming voor het in de late middeleeuwen begonnen en thans geheel doorgezette proces  

waarin de wereldlijke cultuursectoren worden losgemaakt uit de kerkelijke-godsdienstige context, waarmee zij  

in vroegere cultuurperioden verstrengeld waren. De filosofen van de 17de eeuw deden afstand van het toen 

heersende door de religie bepaalde wereld- en mensbeeld. Sir Francis Bacon en René Descartes geloofden dat  

mensen in staat waren de zin van hun eigen bestaan te beredeneren. Sir Isaac Newton en Voltaire geloofden  

dat het universum werd geregeld door natuurwetten en niet rechtstreeks door de hand van God.”40

Niet iedereen is  ervan overtuigd dat  deze  secularisatie  volledig voltooid is,  of  dat  ooit  zal  zijn.  De 

sociaal-psycholoog Alan Ridley toonde in zijn boek ‘worlds of illness’ aan dat de mensen in het algemeen wel 

denken op een geseculariseerde manier tegenover ziekte te staan.41 Met andere woorden: mensen denken in het 

algemeen niet meer dat hun ziekte in verband staat met één of andere transcendentie. Maar, zegt hij, er bestaan 

nog altijd verschillende manieren om tegen ziekte aan te kijken:  “At the minimum, health talk counterposes  

the powers of the individual versus those of the society, and both versus the involuntary powers of the body  

and the natural world. Secondly, in many cases it goes on to contrast both voluntary and mechanical powers  

with  supernatural  or  psychic  powers  which,  while  not  under  human  control,  are  responsive  to  human  

approach.  Correspondingly  illness  may be God-given,  a  fate,  a  social  role  or  a  challenge  to  individual  

39 Pinxten (1994), p.37-46
40 Encarta 98 Encyclopedie-Winkler Prins Editie
41 Radley (1993), p.72 it [secularization] largely betokens an indifference to cosmic and moral universals. 

Secularism argues consciously for its own moral universals within an atheist cosmology, and is up to 
this point itself a religion.



creativity.”42 Radley zelf, is ervan overtuigd dat je enkel vanuit het religieuze standpunt een ziekte in het juiste 

kader kan plaatsen.43 Hij toonde in zijn studie alvast aan dat je religieuze afkomst in sterke mate bepaalt hoe je 

tegenover ziekte staat. Hij is van mening dat dit vooral terug te vinden is wanneer alle vormen van therapie en 

geneeskundige hulp falen.  Iemand die weet dat hij zal sterven, kan dit volgens hem op geen enkele andere 

manier rationaliseren dan op een religieuse manier: “a creative solution of this difficulty [when all cure fails]  

was in fact only possible in any systematic way through an elaborated world view in which morality was  

supported and qualified by a metaphysical or mystical belief.”44      

Ook  Balagangadhara  stelt  deze  voltooide  secularisatie  in  vraag.  In  het  westen  geldt  de  algemene 

opvatting dat religie een soort van wereldbeeld geeft.45 Hij gaat echter nog een stap verder en is van mening 

dat als er een wereldbeeld aanwezig is onder een groep mensen dit altijd religieus is! In het westen is de 

huidige opvatting echter dat de maatschappij sterk geseculariseerd is en dat het algemene wereldbeeld niet 

langer religieus is. Bovendien is men er in het westen  van overtuigd dat iedereen één of ander wereldbeeld (of 

kennis over de wereld) nodig heeft om te kunnen overleven. Momenteel bevindt de westerse cultuur zich 

volgens Balagangadhara echter in een crisis: er ontbreekt een adequaat wetenschappelijk wereldbeeld!46 We 

kunnen slechts een wereldbeeld beschrijven vanuit de positie van een subject en bovendien gaat de kennis 

enkel over een eindig deel van de wereld.47 Een adequaat wereldbeeld is volgens hem enkel mogelijk vanuit 

een standpunt dat zich buiten de wereld bevindt, of zij die dit wereldbeeld direct hebben ontvangen van dit 

wezen.48 Met  andere  woorden  er  lopen  momenteel  veel  mensen  in  de  wereld  rond  zonder  adequaat 

wereldbeeld.  Deze  mensen  zouden  niet  kunnen  overleven  volgens  de  westerse  wetenschappers.  Daarom 

poneert Balagangadhara de stelling dat het westerse ‘wereldbeeld’ nog steeds religieus is (en dat altijd zal zijn) 

en dat de mensen in India geen wereldbeeld hebben omdat zij geen religie hebben. 

Vaak vinden we in de huidige zogenaamde ‘objectieve’ wetenschappen, religieuze (christelijke) thema’s 

terug, maar dan in een andere context dan hun religieuze. Zeker in het geval van de studie over religie moet 

hier over worden nagedacht. De claim van Balagangadhara dat het enkel mogelijk is om vanuit een religieuze 

traditie,  het  religieuze te  bestuderen,  moet ernstig  genomen worden. Hij  toont  bijvoorbeeld mooi  aan dat 

Schleiermacher impliciet veronderstelt dat je Protestant moet zijn om de religieuze ervaring te kunnen vatten 

waarover hij het heeft.49 

De antropoloog Hendrik Pinxten gaat er dan weer van uit dat alle culturen een religie kennen. Hij duidt 

deze universele ervaring aan met de term ‘heelheidservaring’. De journaliste Carla Rosseels is bijvoorbeeld 

iemand die van mening is dat zij een beschrijving kan geven van het ritueel die los staat van ‘godsdienst’. Zij 

beschrijft het ritueel zeer vaag als een set van handelingen en symbolen die mensen bewust creëren om stil te 

42 Radley (1993), p.73
43 Radley (1993), p.89 For these questions [in medical sociology] a concept of religion is necessary.
44 Radley (1993), p.86
45 Radley (1993), p.72 Religion is made up, amongst other things, of a sheme for interpreting the world, a 

moral vision which flows from that interpretation, a sense of individual and group identity, and a 
practice designed to symbolize and reaffirm all of these elements, all potential features of any culture or 
social movement. Any study of symbolic practice, sense of identity, moral beliefs or schemes of 
interpretation is, therefore, in the antechamber of religion. 

46 Vanslembrouck (2000), p.10 De socioloog Cas Wouters brengt deze crisis in het Westen onder woorden als 
een verlangen bij de mensen naar een verloren gegane ‘verbinding’, een ‘wijgevoel’. 

47 Balagangadhara (1993), p.386
48 Balagangadhara (1993), p.386
49 Balagangadhara (1993), p.201-209



staan bij belangrijke gebeurtenissen die iedereen ervaart.50 Ze gaat er van uit dat in elk mensenleven, of je nu 

Vlaming bent,  een Hottentot  of  een eskimo, zich dezelfde fasen voordoen: onder  andere dat  alle  mensen 

sterven.51 Cantwell  Smith  merkt  op  dat  de  opkomst  van  het  concept  ‘religie’  op  bepaalde  manieren 

gecorreleerd  is  met  een  vermindering  van  de  religieuze  praktijk:  iedereen  is  religieus  behalve  wij  (het 

geseculariseerde westen).52 

III.2.4 De christelijke wortels van de psychoanalyse

In wat volgt zal ik proberen aan te tonen dat de secularisatie van de psychoanalyse nog niet voltooid is en dat 

wellicht  nooit  zal  zijn.  Hiervoor  zal  ik  mij  hoofdzakelijk  baseren op  Suzanne Kirschner  en haar  boek  ‘The 

Religious and Romantic Origins of Psychoanalysis’ waarin zij de oorsprong van de psychoanalyse in de Joods-

Christelijke cultuur terugvindt: 

“Rather  than  characterizing  secularization  as  a  progressive  elimination  of  theological  and  cultural  

elements from our Weltanschauung and self-understanding, we need to recognize how secular frameworks  

continue to preserve a legacy of culturally constituted religious themes and symbols.”53

Haar verhaal begint met een korte schets van het christelijke mystieke verhaal over de ziel die zijn/haar 

weg baant naar de verlossing: 

“God creates the heavens and the earth, culminating in the creation of Adam and Eve (i.e., mankind).  

Adam and Eve live in paradise-the Garden of Eden- until their fall from God’s grace, at wich point they are  

cast out of Eden and into the mortal world of sin, evil, and suffering. Christ’s birth is a sign that God has  

promised redemption. The actual time of that redemption, however, has not yet come.”54 

    Hier vallen een aantal specifieke kenmerken op: 

    1)Het bijbelse narratief is lineair en heeft een eindpunt (Apocalyps: de oude ‘zondige’ 

wereld wordt vervangen door een nieuwe en betere wereld)55

    2)Het bijbelse narratief is prospectief:

a)Het heden wordt gezien als de imperfecte toestand en de toekomst wordt met veel 

              hoop en optimisme verwacht.

b)Een eschatologische oriëntatie: het definitieve doel van de geschiedenis is de 

   verlossing.

    

    

3)De bijbelse narratief is een theodicee: de mens is de oorzaak van het menselijke lijden 

        maar de mens hoopt dat God hem hiervoor vergiffenis zal schenken.
    4)De karakters in het bijbelse narratief zijn: God, de mensheid, de ziel van het individu.   

50 Rosseels (1995), p.13
51 Vanslembrouck (2000), p.9
52 Orye (2001), p.21
53 Kirschner (1996), p.133-134
54 Kirschner (1996), p.96
55 Eén van de gevolgen van het lineair zijn van het Bijbelse narratief is dat er tot op heden in vele handboeken 
     wordt gesproken over dé menselijke geschiedenis. Bovendien diende als rationalisatie voor verschrikkelijke 
     wandaden van de ‘mensheid’namelijk de kolonisaties en bijhorende slachtpartijen, het was namelijk allemaal 
     in functie van een gezamenlijke ontwikkeling naar een betere wereld.



       God wordt gezien als een antropomorfe entiteit.     56

Dit Bijbelse narratief is  bedoeld als dé geschiedenis van de mensheid,  zoals ze zich daadwerkelijk 

voordeed.  De  mens  is  door  zijn  eigen  toedoen  gescheiden  geworden  van  God  en  sterfelijk  geworden. 

Bovendien kan de mens kan enkel hopen dat God hem vergiffenis zal schenken. Dus elke mens verlangt diep 

van  binnen  naar  een  hereniging  met  God.  Van  daaruit  werd  de  christelijke  mystiek  geboren.  Volgens 

Kirschner heeft het christelijke mysticisme zich kunnen ontwikkelen door de opname van vele ideeën uit het 

neoplatonisme.  Er  zijn  sterke  vermoedens  dat  dit  neoplatonisme  het  werk  is  van  slechts  één  persoon, 

namelijk de heidense filosoof Plotinus, die leefde rond de derde eeuw voor Christus. Hij zag zijn denken als 

de voortzetting van de ideeën van Plato. Maar huidige commentatoren opperen de stelling dat zijn werk zelfs 

Oosterse doctrines (mogelijk hindoeïstische) zou bevatten. 

Plotinius stelt als eerste principe, het Ene, het ongedefinieerde, dat volgens hem synoniem is met het Goede 

en waaruit alle entiteiten voortkomen. Honderd procent daartegenover staat de materie, datgene wat niet-is, 

het Kwade. De mens heeft de neiging om zich af te scheuren van de Ene en zelfstandig te zijn. Met de val 

van de mens in de zonde, viel de mens in de handen van het Kwaad. Waardoor bij de mens het verlangen 

ontstond om één te zijn met de Ene. De ziel kan terug één worden met de Ene door zich naar binnen te keren, 

weg van het materiële, via zelfdiscipline. Op deze manier komt de ziel haar ware bron en identiteit te weten, 

namelijk de Ene.57

De christelijke mystiek is volgens Kirschner een samensmelting van het bijbelse 

     narratief en de ideeën van Plotinius:

1)De christelijke mystiek is niet enkel lineair maar heeft ook een circulair aspect gekregen: 

   na de zondeval, streeft de mensheid naar een innige hereniging met God. Wanneer dit 

   gebeurt, stopt de menselijke geschiedenis. 

2)De zondeval, wordt geassocieerd met separatie, scheiding, zelf, en zelfbewustzijn 

   (zijnde het valse bewustzijn, omdat het echte bewustzijn weet dat het één is 

    met de Ene).

3)In tegenstelling tot de leer van Plotinius, hecht de christelijke mystiek veel waarde aan 

   het individuele leven en sommige aspecten van het aardse leven. Zo gaat de Felix Culpa 

        er van uit dat de zondeval nuttig was, want anders was er ook geen sprake van 

   verlossing. En heeft de christelijke doctrine eerder een ‘activistisch’ element: zelfs 

   wanneer een individu contact heeft gehad met God, dan nog keert hij terug naar de aarde 

   om het lot van de anderen te verbeteren.

4)Het individu kan de verlichting bereiken, zich herenigd voelen met God, dit wordt 

   gezien als een voorbode van de verlossing die de mensheid te wachten staat.      58

Volgens Kirschner ontwikkelde het bijbelse narratief zich verder onder invloed van het 

    protestantisme, hierdoor:

56 Kirschner (1996)
57 Kirschner (1996)
58 Kirschner (1996)



    1)werd er een grotere nadruk gelegd op de positieve waarde van het menselijk leven.

         2)kon het Rijk Gods op aarde verwezenlijkt worden, hier en nu. 59 
Volgens Boehme (door sommigen de vader van de protestantse mystiek genoemd) is   

God een complex proces dat er naar streeft om zelfbewust te worden, dit is Zijn wil.60 Maar volgens Boehme 
kan God echter enkel zelfbewust worden door zichzelf tot object te maken, hierdoor verlangt God.61 Dit 
object waardoor God zich leert kennen is het Kwade, God heeft het Kwade nodig om zichzelf als het Goede 
te kennen. Met andere woorden: het Kwade is volgens Boehme een constitutief iets dat door de wil van God 
werd voortgebracht. Maar door de val van de engelen en de mens, is de balans tussen Goed en Kwaad uit 
evenwicht geraakt en heerst er chaos op aarde. De weg naar de verlossing ligt volgens Boehme in de mens 
zelf, want ook de mens maakt volgens Boehme deel uit van het zelfverwezenlijkingsproces van God, God is 
immers alles!62 Boehme noemt de mens daarom wel eens een microkosmos en microtheos.63 De taak die de 
mens als enige op zijn schouders draagt, is om de verstoorde balans tussen Goed en Kwaad weer te herstellen 
door voor zichzelf de keuze voor het Goede te maken. Met andere woorden: de mens kan door middel van 
zijn eigen spirituele hergeboorte, de wereld in de betere richting duwen. Zoals Boehme het ziet, zijn de hemel 
en de hel geen echte plaatsen ‘daar ergens’ maar zijn zij in de geest van de mens te situeren en is verlossing 
eerder een interne dan externe gebeurtenis.64 In de christelijke mystiek leidt de weg van de verlossing naar 
een hereniging met God. Boehme echter, ziet als eindpunt een nog hogere verbintenis met God, hoger omdat 
God zichzelf steeds beter en beter leert kennen. Vermits de mens naar Gods evenbeeld is geschapen, is ook 
hij onderhevig aan de strijd tussen Goed en Kwaad en moet hij bij zichzelf God verwezenlijken.65 Hierbij 
moet worden opgemerkt dat in het protestantisme de vervreemding van God (en daarbij de tijdelijke vlucht 
naar het Kwaad) en de menselijke zelfbewustheid een positieve waarde krijgen.

Het was echter vanaf  de Romantische intellectuele beweging dat men er volgens Kirschner vanuit 

ging dat de christelijke mystieke thema’s volledig geseculariseerd waren. Tegen het einde van de 17de eeuw 

transmuteerde  ‘het  innerlijke  licht’  van  het  protestantisme  naar  de  ‘rede’  en  ‘autonomiteit’  van  de 

Verlichting.66 En het eschatologische traject werd voortgezet in de drang naar vooruitgang, naar een radicale 

verbetering van het leven op aarde. Als reactie hierop ontwikkelde zich op het einde van de achttiende eeuw 

de intellectuele stroming van de Romantiek. De romantici waren niet tevreden met een rationeel-empirische 

wereldvisie  van  de  Verlichting  en  de  socio-economische  verslechteringen  die  zij  met  zich  meebracht. 

Bovendien waren ze  gedesillusioneerd door het  mislukken van de  millenaristische  ideeën die  de Franse 

Revolutie  had  beloofd.  Vanaf  nu  werd  de  aandacht  gevestigd  op  de  revolutionaire  krachten  van  het 

menselijke bewustzijn en diens mogelijkheid om tot volledige ontwikkeling te komen.67 Het ging niet meer 

over God en de ziel, maar over de mens en de natuurlijke wereld. De zondeval werd nu gezien in termen van 

een vervreemding tussen mens en natuur, van subject en object.68 Ook innerlijk is de mens verdeeld in het 

rationele en het instictmatige of natuurlijke, twee krachten waarvan Kirschner aanneemt dat zij tegenstrijdig 

59 Kirschner (1996)
60 Kirschner (1996), p.137-143 Acording to Boehme, God is a complex process which strives to manifest itself 

to itself, to become self-conscious. All of that which we think of as God’s ‘Creation’ is really God’s 
self-objectification, his unfolding self-revelation. It is man’s salvation, via his own self-realization, 
which enables the culmination of God’s self-unfolding. The soul cannot be saved until it recognizes its 
part in this process of Divine self-unfolding, and thereby also recognizes the fallenness and falseness of 
temporal existence and experiences the rebirth of God within himself.

61 Kirschner (1996), p.138
62 Kirschner (1996), p.137-138
63 Kirschner (1996), p.140
64 Kirschner (1996), p.142
65 Kirschner (1996), p.143
66 Kirschner (1996), p.149
67 Kirschner (1996), p.161
68 Kirschner (1996), p.161



zijn. Het is de individuele en/of collectieve geest (en niet God of de ziel) die zich oorspronkelijk in een 

toestand van ongedifferentieerdheid en onbewust van zichzelf, bevindt en die een aantal pijnlijke scheuringen 

en verliezen ondergaat.69 Maar het is door deze scheuringen dat de geest kan groeien en zijn krachten kan 

ontwikkelen, om uiteindelijk tot een hereniging te komen met de natuur met wat het eerst vervreemd was. De 

mens is  op zoek naar  een heelheid binnen in  zichzelf.  Om daartoe te  komen moet  de mens een aantal 

innerlijke  tegenstrijdigheden  oplossen.  De  uiteindelijke  eenheid  ligt  op  een  hoger  niveau  dan  de 

oorspronkelijke. Uiteindelijk is de scheiding tussen subject en object, cultuur en natuur een noodzakelijkheid 

om vooruitgang van de geest en cultuur mogelijk te maken.70 God wordt achterwege gelaten, hij is nog wel 

aanwezig, maar dan in het individu en diens geest.(overgang van het supernatuurlijke naar het natuurlijke) De 

mens wordt het centrum van alle kennis en actie. De Apocalyps ligt nu in de menselijke fantasie of cognitie.71 

Eén van de mensen die op het einde van de 19de eeuw vele ideeën van de Romantiek overnam en er 

sterk door beïnvloed werd is Sigmund Freud. De psychoanalyse vertoont volgens Kirschner een groot aantal 

overeenkomsten met het narratief van de Romantiek:

1)De ontwikkeling verloopt in een spiraalvorm en eindigt op een hoger niveau:

Het is een hoger niveau in die zin dat in de relatie die het subject met zijn object heeft, 

       het subject relatief autonoom is en op zichzelf georiënteerd is. En bovendien weet het 

subject dat het zich onderscheidt van zijn object en ziet het diens beperkingen. De 

liefdesrelatie wordt gezien als de ultieme ‘bevrijdende’ hereniging, het eindpunt van 

een gezonde ontwikkeling.

    2)Het Zelf ontwikkelt zich vanuit een ongedifferentieerde eenheid met de wereld van de 

       objecten:

De ontdekking van het gescheiden zijn, de separatie met de eenheid, zorgt voor het 

ontstaan van het zelfbewustzijn en op haar beurt creëert deze pijn en conflicten. Zo is 

het toch ook pas na het eten van de appel dat Adam en Eva ontdekken dat ze naakt 

zijn!72 Heel zijn/haar leven lang fantaseert de mens, verlangt de mens naar een 

hernieuwing van deze eenheid.  

    3)Individualiteit en separatie worden door psychologen positief gewaardeerd en zijn nodig    

   voor een vooruitgang in de ontwikkeling.

    4)Na de separatieperiode, waarin het individu de drang heeft zich individueel te 

   ontplooien, is er de verzoeningsperiode:

Na een periode van veilige hechting en het gevoel alles alleen aan te kunnen, volgt er 

      een periode van grote onzekerheid en het gevoel kwetsbaar te zijn alleen. Het individu 

verlangt er naar om terug een eenheidsgevoel te ervaren. Deze periode gaat gepaard 

met tegenstrijdige beelden van de ‘Ander’ en het ‘Zelf’.

 5)De verlossing, of de eindhalte van de ontwikkeling, vinden we terug in constantheid,   

  authenticiteit, creativiteit, intimiteit:    
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Constantheid kan worden gezien als het bewijs van toegenomen onafhankelijkheid van 

       de omgeving. (Dit gaat samen met een interiorisatie van enkele verzorgingsfuncties)

Het kind is meer en meer in staat om de separatie met de ander te aanvaarden. Het 

       kind is in staat om een interne representatie te maken van de ander en kan hierbij 

       andere functies (dan de verzorgende) veronderstellen die ook eigen zijn aan de 

       verzorger. Doordat het kind constanter is, is het in staat om op een betere manier om 

  te gaan met verlies en teleurstelling. Het kind doet meer en meer kennis op aangaande 

de mogelijkheden en limieten van zichzelf en de anderen. Deze kennis maakt deel uit 

van zijn/haar ontwikkeling naar een hoger niveau. Het kind leert zodoende dat het Zelf 

authentiek is. De kroon op de ontwikkeling van het Zelf is het aangaan van een intieme 

liefdesrelatie, waarin er tegelijkertijd een heelheid wordt ervaren en een 

gescheidenheid. Op zulk een manier dat de individualiteit behouden blijft. De volledig 

ontwikkelde en gezonde mens is tevens een creatief wezen. 73 

IV. Een antropologische invalshoek op ritueel
IV.1 Twee strekkingen binnen de antropologie 
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In de antropologische literatuur vinden we zeer uiteenlopende meningen terug over wat we nu juist 

moeten verstaan onder de term ‘ritueel’. In het licht van deze thesis, kunnen er  binnen de antropologie twee 

grote ‘strekkingen’ teruggevonden  worden: de ene groep antropologen gaat er van uit dat het ritueel religieus 

is terwijl de andere groep hier niet van uitgaat. 

De tweede groep antropologen leggen dus de nadruk bij hun onderzoek naar rituelen niet op het domein 

waarop ze mogelijk betrekking hebben (religie), maar eerder op de aard van de rituelen. Dat zorgt er voor dat 

ook ‘alledaagse handelingen’ kunnen worden gezien als rituele handelingen. Enkele voorbeelden zijn: Mary 

Douglas, Bernstein, Meyerhoff, Goody,Nadel, enzovoort. Hoe wordt de aard van ‘het ritueel’ nu in de 

antropologie beschreven? 

Ten eerste worden rituelen volgens de meeste antropologen gekenmerkt door hun rigiditeit, hun star 

patroon. Hier moet volgens Onno van der Hart worden opgemerkt dat deze rigiditeit niet een alomvattend 

kenmerk is. Want, zo zegt hij, zijn er rituelen die uit open en gesloten delen bestaan, waarbij de open delen 

meer ruimte toelaten voor improvisatie.74 Het ritueel mag volgens hem niet te star zijn omdat het volgens 

hem in staat moet zijn om zich aan de veranderde omgeving aan te passen. De opvattingen liggen nogal 

uiteen over het feit of dit wel een voldoende kenmerk zou zijn. Is het wel zo dat alle rigide handelingen als 

rituelen kunnen worden bestempeld? Hendrik Pinxten is bijvoorbeeld van mening dat dit niet het geval is 

omdat er volgens hem ook niet-religieuze handelingen zijn die een rigide karakter hebben.75 Maar deze 

redenering houdt enkel steek als men er van uit gaat dat het ritueel religieus van aard is! Van der Hart gaat er 

bijvoorbeeld van uit dat men hier niet van mag uitgaan, daarom zijn volgens hem alle handelingen die een 

rigide karakter hebben rituele gedragingen.  

Ten tweede leggen sommige antropologen er de nadruk op dat het ritueel geen éénmalig gebeuren is, 

dat het een handeling is die precies kan worden herhaald. Volgens Nadel bijvoorbeeld is elk gedrag een 

ritueel wanneer het gestileerd of geformaliseerd is en in een specifieke vorm herhaald wordt.76

Ten derde zijn de meeste antropologen het er over eens dat rituelen een symbolisch karakter hebben. 

Dat wil zeggen dat ze er van overtuigd zijn dat de rituele handelingen naar iets anders verwijzen. Een groot 

voorbeeld van deze visie is de antropoloog Victor Turner die ik hieronder uitvoeriger zal bespreken. Turner 

gaat er bovendien net zoals vele andere antropologen van uit dat de gebruikte symbolen in de rituele context 

meerdere betekenissen hebben, of meerstemmig zijn zoals hij het noemt.77 De antropologische strekking die 

er van uit gaat dat rituelen een religieuze functie hebben, zal ook deze symboliek in dit kader plaatsen. Zo is 

Mircea Eliade bijvoorbeeld de mening toegedaan dat de rituele symbolen verwijzen  naar ‘het heilige’, ‘het 

bovennatuurlijke’. Andere antropologen zoals Pinxten zijn gematigder of althans minder eurocentrisch en 

gaan er van uit dat de rituele symbolen de menselijke (religieuze) fantasie stimuleren, of nog: een heelheid 

mee bewerkstelligen. De antropologische strekking die meer de nadruk legt op de sociale functie van het 

ritueel, zal de symboliek in een volledig ander kader plaatsen. Volgens de antropoloog Gluckman 

bijvoorbeeld hebben rituelen de primaire functie om op een symbolische manier de sociale verhoudingen van 

74 van der Hart (1978), p.31
75 Pinxten (2000), p.111
76 van der Hart (1978), p.31
77 Turner (1969), p.52 f.e.the mudyi tree, central symbol of the girls’ puberty ritual means simultaneously 

breast milk and matriliny, while the mukula tree stands for the blood of circumcision and the moral    
              community of mature tribesman. 



de maatschappij tot uitdrukking te brengen en in stand te houden.78 Voor Bernstein tenslotte is de primaire 

functie van het symbool om via rituele handelingen het subject aan een sociale orde te binden.79 

Vaak wordt in de antropologie het onderscheid gemaakt tussen het ritueel enerzijds en de ceremonie 

anderzijds. Volgens Pinxten is dit onderscheid nuttig om de typisch religieuze fenomenen van de alledaagse 

te onderscheiden. Volgens hem verwijzen de begrippen ‘ceremonie’ en ‘plechtigheid’ niet naar religieuze 

handelingen. De term ‘ritueel’ daarentegen verwijst naar de zuiverste vorm van religieuze actie.80 Bovendien 

komen er volgens Pinxten  in de liturgische tradities zoals de schriftreligies geen rituelen in zuivere vorm 

voor. Het ritueel of het ‘ritueel-zijn’, is namelijk volgens hem een eigenschap van een actie. Het ritueel is 

religieus op zich, het rituele subject ervaart het religieuze door de uitvoering of de actie van het ritueel. Tekst 

en uitleg ontbreken hierbij of zijn secundair, terwijl dit net van belang is bij de ceremonie.81  In deze tradities 

kennen we enkel handelingen die een bepaalde uitleg of mythe begeleiden, of die gesteld worden omdat een 

bepaalde inhoud of geloofsovertuiging moet onderstreept worden. Dat zijn volgens hem de ceremonies en 

sacrale drama’s. Een voorbeeld dat hij hier van geeft is de heilige mis in de rooms-katholieke kerk. 82 Een 

voorbeeld van een ceremonie is volgens hem het huwelijk. Ook hier moet weer dezelfde opmerking worden 

gemaakt dat als men er niet van uitgaat dat rituelen religieuze handelingen zijn, dit onderscheid tussen 

‘ceremonies’ en ‘rituelen’ niet kan worden gemaakt. Van der Hart is bijvoorbeeld iemand die dit onderscheid 

niet maakt.  

Enkel die ‘antropologische strekking’83 die er van uitgaat dat het ritueel een religieuze 

functie heeft, zal in wat volgt aan bod komen. Volgens deze strekking is religie iets 

universeels, net wat Balagangadhara meent dat niet het geval is. Laat ik beginnen met wat 

meer in detail weer te geven wat enkele van de meest invloedrijke antropologen over het 

ritueel en diens religieuze functie schreven:   

IV.2 Arnold van Gennep
Eén van de meest verspreide en invloedrijkste schema’s met betrekking tot het overgangsritueel is dat 

van de Belgische antropoloog Arnold Van Gennep. Hij was de eerste die  het begrip overgangsrite 

veralgemeende en er in feite en steeds terugkerende standaardvorm in herkende.84 Omdat dit schema door 

zeer veel antropologen is overgenomen, is het nuttig om het hier te vermelden. Volgens Pinxten beleven we 

in de loop van ons mensenleven een aantal voor onszelf en voor de groep schokkende of in elk geval 

belangwekkende en onomkeerbare veranderingen. Overgangsrituelen stellen het individu centraal maar 

steeds binnen de ruimere maatschappelijke context. Steeds gaat het om een overgang van een individu van 

het ene sociale statuut naar het andere, van kind naar volwassene, van ongehuwd naar gehuwd, van ziek naar 

gezond, van levend naar dood, enzovoort. Die veranderingen gaan volgens Pinxten vaak gepaard met angst, 

78 van der Hart (1978), p.34
79 van der Hart (1978), p.32
80 Pinxten (2000), p.110
81 Pinxten (2000), p.118
82 Pinxten (2000), p.117
83Ik wil er op wijzen dat ik enkel om praktische redenen spreek over twee antropologische strekkingen. In  
   strikte zin is hier echter geen sprake van een strekking of school binnen de antropologie die gezamenlijk 
   claimt er van uit te gaan dat het ritueel religieus is.
84 Pinxten (2000), p.122



zoals angst voor het onbekende of nieuwe bij het verlies van een bekend statuut.85 Algemeen wordt in de 

antropologie aanvaard dat overgangsrites of –ceremonies die problemen onderkennen en ze sociaal en 

psychisch oplossen door ze te symboliseren of te ritualiseren.86 

Van Gennep ging ervan uit dat deze overgangsrites gekenmerkt werden door een opeenvolging van drie 

verschillende stadia: 

(1)Separatie of decompositie van de persoon: wanneer een persoon of groep zich 

vrij maakt van een vast punt in de sociale structuur of van een set van sociale condities.87 Het 

subject wordt in een bepaalde ruimte geleid en ontdaan van alle wereldlijke en plaats-en 

tijdsgebonden aspecten.88 Alle rituele subjecten worden bekeken als ‘bezitlozen’ en worden als 

gelijken behandeld. Er is niets wat de ene persoon van de andere onderscheidt in rang of 

positie.89 

(2)De liminale of grensfase(Limen wordt door Vandale uitgelegd als  

drempel, grens.)90: wanneer de toestand van het rituele subject 

ambigue is, wanneer hij/zij zich niet langer in het oude stadium bevindt en nog 

niet bij het volgende stadium kan worden gerekend. Kenmerkend voor deze fase is de tijdelijke 

verwijdering van degenen (bijvoorbeeld novieten, initianten) die primair de overgang maken.91 

De afwezigheid symboliseert een breekpunt in de sociale structuur, waardoor alle betrokkenen 

de gelegenheid krijgen zich open te stellen voor de nieuwe definities van de betrokken 

relaties.92 Tijdens deze fase bevinden de rituele subjecten zich volgens van der Hart in een 

soort grensgebied tussen twee werelden in. Het is in deze fase dat de rituele subjecten een 

drempel overstappen en in totale afzondering de ‘heilige geschiedenis’, zoals Eliade het 

karakteriseerde, worden toevertrouwd. Volgens Turner is dit een moment van ‘sacredness’ dat 

zich zowel binnen als buiten de tijd bevindt en dat wordt gekenmerkt door een zeer sterk 

gevoel van ‘kameraadschap’ onder de rituele subjecten.93 Turner spreekt in dit verband over het 

85 Pinxten (2000), p.122
86 Pinxten (2000), p.122
87 van der Hart (1978), p.79 In bepaalde huwelijksceremonies gaan familieleden en vrienden van de bruidegom 

naar het huis van de familie van de bruid. Zonder acht te slaan op de aanwezigen halen zij haar weg en 
verbreken daarmee alle interacties tussen bruid en haar familie. Het gaat om symbolische handelingen 
die aangeven dat de bruid zich losmaakt van haar oorspronkelijke positie in de sociale structuur.

88 Pinxten (2000), p.123
89 Turner (1969), p.95
90 Eliade (1957), p.22  De term ‘limen’ of drempel vinden we ook terug bij Eliade in zijn boek ‘Het heilige en 

het profane’. Daar heeft hij het over de drempel (letterlijk) van een Kerk die hoger ligt dan de straat. 
Deze drempel die beide ruimten scheidt, wijst volgens hem tegelijkertijd op de afstand tussen beide 
levensinstellingen, de profane en de religieuze. De drempel is voor hem tevens de scheidslijn, de 
paradoxale plaats waar deze twee werelden samen komen, waar de overgang van de profane naar de 
sacrale wereld een feit kan worden.

91 Pinxten (2000), p.109 Het geval van de ‘Vision Quest’ van diverse Californische indianengroepen is een 
duidelijk voorbeeld van deze afzondering. De jonge indiaan zondert zich af op een bergtop op een of 
andere verlaten plaats en tracht hier vier dagen en nachten zelfstandig te overleven. Hier wordt hij 
geacht een visioen te beleven, omdat in dat visioen duidelijk zal worden hoe hij als persoon in elkaar zit 
en wat zijn bestemming is in het leven.
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begrip ‘communitas’ (gemeenschap) dat hij van de joodse godsdienstfilosoof Martin Buber 

ontleende.94 

(3)De integratie of recompositie van de persoon: wanneer het rituele subject een 

           nieuwe toestand van stabiliteit bereikt met de bijhorende rechten en 

           verplichtingen.95 Bij deze gelegenheid wordt vaak een nieuwe naam gegeven, 

eventueel bepaalde kleding en een taak in de nieuwe groep, bepaalde regels van gedrag worden 

uitgelegd.96 

    

  IV.3 Mircea Eliade 
   IV.3.1 Zijn theorie

De godsdiensthistoricus Mircea Eliade tracht de religieuze beleving, die Rudolf Otto omschreef als een 

afschrikwekkende en irrationele beleving, in al zijn complexiteit vanuit de antropologie te beschrijven. 

Volgens Rudolf Otto bestond deze religieuze beleving vooral uit een gevoel van vrees voor het heilige, het 

mysterium fascinans. Het is in deze vrees dat volgens Rudolf Otto de volmaakte volheid van het Zijn zich 

ontvouwt.97 Otto benoemt deze ervaringen als ‘numineuze’ ervaringen.98

Voor Eliade was religie iets wat autonoom was en niet-reduceerbaar tot iets anders.99  

Deze ervaringen van een openbaring van de goddelijke macht, onderscheiden zich volgens Eliade van de 

ervaringen uit de werkelijkheid. Dit is het onderscheid tussen het ‘heilige’ en het ‘profane’. De mens wordt 

zich volgens Eliade bewust van het heilige omdat het zich openbaart. Dit geldt volgens hem in elke religie, 

van de meest ‘primitieve’ tot de meest ‘ontwikkelde’. Deze ‘openbaring’ kan zich volgens hem in alle 

natuurlijke voorwerpen voordoen: een steen, een boom, Jezus Christus...maar enkel voor diegenen die de 

openbaring willen zien! Of met andere woorden Eliade gaat ervan uit dat iets wat niet van deze wereld is, 

zich op apodictische wijze moet hebben gemanifesteerd.100 Dit noemt hij een teken van God. Een voorbeeld 

dat hij hiervan geeft is het feit dat men in sommige samenlevingen een dier loslaat en op de plaats waar men 

het doodt, een heilig altaar opricht. Volgens Eliade krijgt de religieuze mens op deze wijze een heilige plaats 

toegewezen of een ‘vast’ punt geopenbaard. Dit ‘vaste punt’ is volgens Eliade de onthulling van de ware 

werkelijkheid, de centrale as van oriëntatie, het centrum van de wereld dat totaal geordend is. Volgens Eliade 

vindt hier het contact met het heilige, het bovennatuurlijke, de kosmos (aarde, hemel, onderwereld) plaats.101 

In verschillende culturen kunnen we dit ‘centrum van de wereld’ terugvinden in allerlei religieuze symbolen: 

de heilige berg, de heilige stad, het heilige land, de tempel (nabootsing van de heilige berg), de heilige poort 

(naar een andere wereld), enzovoort.102

Daar waar de mens echter niet vanzelf een openbaring aantreft, zoekt hij de tekens op. Eliade 

bestempelt dit als de noodzaak van de religieuze mens om in een geheiligde wereld, een heilige ruimte te 
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leven. Daarom ging de mens volgens Eliade op zoek naar methoden om deze heilige ruimte op te bouwen. 

Eén van die methoden is volgens Eliade het ritueel. 

Volgens Eliade komt het ritueel overeen met een uitvoering van een mythe, een nabootsing van datgene 

wat de goden hebben gedaan, hierdoor wordt de profane ruimte en tijd heilig. De mythen verhalen namelijk 

volgens Eliade een heilige geschiedenis, de geschiedenis van de goden, d.w.z. het verhaal van wat de goden 

en de Heroën in het begin van de Tijd hebben gedaan, hoe ze de wereld hebben geschapen. Via initiatieriten 

wordt deze heilige geschiedenis volgens Eliade overgeleverd van generatie op generatie.“Alles wat de 

mythen over de scheppende werkzaamheid van de Goden en de Stamvaders verhalen, behoort tot de sfeer 

van het gewijde en heeft derhalve deel aan het Zijn. Alles wat de mensen op eigen initiatief dat zij zonder 

mythisch voorbeeld doen, behoort tot de sfeer van het profane.”103

Via het uitvoeren van het ritueel, herhaalt de religieuze mens het ordenende, scheppende werk van de Goden. 

Het ritueel is volgens hem niets anders dan de herhaling van een oerdaad; de verandering van de chaos in 

Kosmos of Orde door de goddelijke scheppingsdaad.104 Het heilige kenmerkt zich volgens Eliade namelijk 

door orde, dit in tegenstelling tot het profane dat zich kenmerkt door chaos. Over het ‘profane’zei hij het 

volgende: “De rest is geen kosmos meer, maar een soort ‘andere wereld’, een vreemde, chaotische ruimte,  

bevolkt door spoken, demonen en vreemdelingen.”105

IV.3.2 Bespreking

a)symbolisme

Het idee dat  in  de rituele  context  wordt  gebruik gemaakt van religieuze symbolen vinden we zeer 

veelvuldig terug in de hedendaagse antropologie. Symbolen worden vaak algemeen omschreven als zaken 

die verwijzen naar een andere werkelijkheid. Van Beek omschrijft bijvoorbeeld het symbool als een object 

met een dubbele betekenis: “religieuze symbolen vertegenwoordigen enerzijds de bovennatuur tegenover de  

mens, maar vormen anderzijds ook een brug van die mens naar de religieuze werkelijkheid.”106 Ook Pinxten 

karakteriseert het religieuze symbool als iets dat verwijst naar iets anders dan de betekenis uit het dagelijkse 

taalgebruik.107 Hierdoor wordt volgens hem de menselijke fantasie geprikkeld. Pinxten legt er de nadruk op 

dat de verschillende betekenissen van een religieus symbool moeten kunnen worden meegedeeld aan de 

andere leden van de groep. De reden hiervoor is dat hij van mening is dat religie een groepsgebeuren is, 

daarom mogen de religieuze symbolen niet louter individueel begrijpbaar zijn. Ook Cantwell Smith was er 

van overtuigd dat het symbool in zijn context moet bekeken worden én in relatie tot de personen die het 

hanteren. Volgens hem is geen enkel object symbolisch op zichzelf.108  

Volgens Pinxten is het ritueel een handeling waarbij symbolisch invulling wordt gegeven aan de relatie 

tussen de particuliere sterfelijke mens en de vermeende realiteit die hem overstijgt.109 Niettegenstaande is er 

toch een duidelijk verschil  tussen de benadering van Pinxten en die van Eliade over  het object  van het 
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symbool: enerzijds heeft Pinxten het over een heelheid en anderzijds heeft Eliade het over een ‘mysterium 

tremendum et fascinans’.

Wat  ik  hier  nu echter  reeds  wil  opmerken is  dat  deze symbolische  visie  niet  door iedereen wordt 

gevolgd, niet door Staal en zeker niet door Balagangadhara. Ook Cantwell Smith, die enorm veel belang 

hecht  aan  het  symbolische,  zit  op  een  gegeven  moment  in  moeilijkheden  wanneer  sommige  religieuze 

deelnemers het symbolische niveau van hun rituele handelen niet herkennen. Daarom geeft hij toe dat de 

symbolische herkenning vooral van nut is bij de beschrijving van andere religies, meer dan dat dat het geval 

is voor de eigen religie.110 Het probleem is dat net zoals bij de psychoanalyse de betekenis van een bepaald 

symbool van buitenaf moet komen. Het is de buitenstaander die bijvoorbeeld de symbolische betekenis van 

de Koran toekent en niet de religieuze participant.111 

b) ‘mysterium tremendum et fascinans’
Eliade behoorde tot de Duitse filosofische school van de fenomenologie, die trachtte religie te 

beschrijven als een universeel menselijk fenomeen. Hij ging er van uit dat men door systematisch elke 

ervaring kritisch te onderzoeken op religieuze aspecten, men de oppervlakkige, bijkomstige of atypische 

verschijnselen van een duidelijke religieuze kern zou kunnen onderscheiden.112 Centraal staat de religieuze 

ervaring, hoe die beleefd wordt is van ondergeschikt belang. Iedereen heeft volgens Eliade dus een religieuze 

essentie in zich. Het probleem echter hierbij is dat deze religieuze ervaring volgens Eliade op geen enkele 

manier kan worden meegedeeld door het subject, het is eerder een onbeschrijfbaar gevoel. Langzaamaan 

echter groeide onder de fenomenologen de eensgezindheid over de ware aard van de religieuze ervaring. Het 

bekendste voorstel, dat Eliade ook aanneemt, komt van Rudolf Otto (1963), die de essentiële kenmerken van 

de religieuze ervaring samenvat als de ervaring van het ‘Mysterium Tremendum et Fascinans’113: “De mens 

ontdekt het gevoel van vrees ten opzichte van het heilige, ten opzichte van deze majestas die een 

verpletterend overwicht uitstraalt, waarin de volmaakte volheid van het Zijn zich ontvouwt. Het numineuze 

onderscheidt zich als het ‘ganz andere’, het volkomen en totaal andere: het vertoont geen gelijkenis met iets  

menselijks of kosmisch; de mens ervaart in relatie ermee het besef van zijn niets-zijn, van ‘slechts een 

schepsel’ en –om de woorden die Abraham tegen de heer sprak te gebruiken- niet meer dan ‘stof en as’  

(Genesis, 18:27) te zijn.”114  

Volgens Pinxten komt deze beschrijving er op neer dat de mens god ( het object van de religieuze 

ervaring) als een mysterie zou moeten ervaren dat zowel afschrikwekkend is of ‘doet beven’, als bijzonder 

aantrekkelijk  of  uitnodigt  tot  liefhebben.115 Volgens de godsdienstfenomenologen zoals  Eliade,  was deze 

religieuze ervaring een universele ervaring. Want als alle mensen door god geschapen zijn, moest dat soort 

ervaring  dus  ook  door  alle  mensen  beleefd  worden,  wat  ook  de  concrete  uitingsvormen  in  de  talloze 

verschillende religies mochten zijn.116

Orye wijst erop dat er echter nog altijd geen aanvaardbare definitie voor ‘religie’ is gevonden. Dat er 

met andere woorden nog altijd niet op een wetenschappelijke manier een religieuze essentie is kunnen 
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worden beschreven. En dat het helemaal niet wetenschappelijk is om van een religieuze essentie uit te gaan. 

Ook Roger Corless is ervan overtuigd dat de zoektocht naar een religieuze essentie op niets is uitgelopen.117 

Volgens hem kan de studie van Eliade geklasseerd worden als een vorm van religiestudies die tot een 

theologie vervalt die met andere woorden als taak heeft om het geloof waartoe ze behoort verder te 

articuleren, te verduidelijken en te begeleiden. Op die manier is de theologie volgens Ninian Smart zelf 

onderwerp van een wetenschappelijke studie van religie.118 Ninian Smart toont met het voorbeeld van het 

theravada-boeddhisme aan dat hier geen sprake is van een mysterium tremendum et facinans-gevoel omdat 

het geen god, noch een tweede realiteit achter of boven de realiteit kent. Het nirwana wordt als ultieme 

toestand centraal gesteld. Hiermee wordt geen wezen hier of in een andere wereld bedoeld, maar een ultieme 

toestand die de mens kan bereiken op deze aarde. 119 De ervaring die Otto beschrijft in termen van een 

volledige overgave en afhankelijkheid van het ‘ganz andere’, is volgens Balagangadhara niet typisch 

religieus. Zo geeft hij het voorbeeld van een hond die volledig afhankelijk is van zijn baas, terwijl de meeste 

mensen niet van mening zullen zijn dat de hond een religieuze ervaring heeft. We kunnen ons volgens hem 

wel voor een deel afhankelijk en verbonden voelen met de kosmos, maar nooit volledig. De kosmos volgens 

Bradley en Swartz is immers een entiteit die bestaat in het verleden, het heden en de toekomst.120 Het 

probleem dat Balagangadhara hierbij terecht opmerkt is dat niemand kan zeggen in welke mate hij of zij 

afhankelijk is van de toekomst van het universum of de kosmos: “With a generosity that breaks the limit of  

my imagination, I can conceive of a person feeling dependent on the ‘past’ that includes the primordial cloud 

of plasma and the ‘present’ that includes spirits if they exist. But how on earth to conceive of a similar 

feeling of dependency with respect to what does not exist as yet?”121 

     Hij legt er da nadruk op dat we volgens hem enkel een tijdelijk begrip kunnen hebben van 

de kosmos. 

c)rituelen

Volgens Eliade is het ritueel dus een manier voor de mens om in contact te komen met het ‘heilige’en een 

uitbeelding van een mythe. Pinxten merkt hierbij terecht op dat de dualitiet van enerzijds het 

‘heilige’(hemelse) en anderzijds ‘het profane’(het aardse) of de axis mundis zoals Eliade het ziet, alleen kan 

voorkomen in de mediterrane monotheïstisch godsdiensten. In deze godsdiensten maakt men volgens hem 

onderscheid tussen een ‘hoger’ iets of iemand en een ‘lager’ iets of iemand, waarbij hij die dient een aards 

wezen is en hij die gediend wordt kenmerken moet hebben die boven- of buitenmenselijk zijn.122 Volgens 

Pinxten is ook de opvatting dat een ritueel steeds een uitbeelding is van een bepaalde mythe, een specifiek 

mediterrane kijk op de zaken. Want hij is van mening dat de mediterrane religies (ook de boek- of 

tekstreligies genoemd), in tegenstelling tot andere religies, het woord een funderende en bindende rol 

geven.123  Maar zoals Staal aantoonde, bestaan er talrijke hindoerituelen waaraan geen mythische of verbale 

117 Orye (2001), p.63
118 Orye (2001), p.64
119 Pinxten (2000), p.31-32
120 Balagangadhara (1993), p. 354
121 Balagangadhara (1993), p. 354
122 Pinxten (2000), p.56
123 Joh. 1,1  Een letterlijke benadrukking van het belang van het woord vinden we terug in de 

beginwoorden van het evangelie van Johannes: “In het begin was het woord en het woord was bij God 
en het woord was God.”



boodschap is verbonden.124 Hoewel Pinxten het niet heeft over het eurocentrische ‘heilige’, maar over ‘de 

heelheid’, is ook hij van mening dat het ritueel een middel is om deze heelheid te bereiken. Hier moet worden 

opgemerkt dat deze visie niet door iedereen gedeeld wordt. Volgens Balagangadhara staan de rituele 

handelingen op zich en zijn zij een manier van omgaan met de wereld. Voor hem verwijzen rituelen helemaal 

niet naar ‘een heelheid’. Het gevaar hierbij is dat we net zoals Smart deze bevinding karakteriseren als een 

bevinding op het nulniveau. En dat er op het eerste niveau van de wetenschapper wel een betekenis aan kan 

worden toegevoegd.125 Ook Pinxten erkent dat specifieke groepen met hun rituelen niet noodzakelijk goden 

vereren of dat de rituelen een uitdrukking zijn van bepaalde geloofsovertuigingen. Maar hij is wel van 

mening dat de rituele subjecten een heelheid nastreven. Daarbij kan hij niet ontkennen dat hij net zoals de 

psychoanalyticus, een bepaald kader oplegt. Het feit dat alle uitvoerders van een ritueel hem antwoorden dat 

zij rituelen uitvoeren omdat zij dit zo gewoon zijn, of omdat hun voorouders het hen zo geleerd hebben, dat 

enkel van belang is hoe bepaalde rituelen worden uitgevoerd en dat de geloofsovertuigingen hierbij niet 

belangrijk zijn, is voor Pinxten het bewijs dat er in de godsdienstwetenschappen maar al te vaak vanuit de 

eigen westerse traditie naar andere culturen wordt gekeken. Maar de ontkenning van het ene is toch nog geen 

bekrachtiging van het andere! Het is toch niet zo dat wanneer de rituele subjecten niet over goden en 

geloofsovertuigingen spreken dat zij dan over een heelheid spreken? Moeten we ons ook niet afvragen of het 

begrip heelheid niet eurocentrisch is? Door religie als een manier te omschrijven om bezig te zijn met het Al, 

een heelheid, ontkent Pinxten alleszins de mogelijkheid dat er onder een bepaalde groep mensen geen religie 

zou zijn.126

IV.4 Victor Turner
IV.4.1 Inleiding

Turners belangrijkste werk is ongetwijfeld ‘The Ritual Process: structure and anti-structure’ dat hij 

schreef in 1966. Hierin ondersteunt hij zijn theorie met veldwerk dat hij gedurende 2,5 jaar verrichtte bij de 

Ndembu, een volk in het noordwesten van Zambia. Allereerst had ik graag willen wijzen op enkele frappante 

overeenkomsten tussen de rituelen die Turner beschrijft bij de Ndembu en de dwangrituelen. Ten eerste is het 

woord ‘ritueel’ in de taal van het Ndembu volk ‘chidika’. Dit betekent volgens Turner hetzelfde als 

‘verplichting’. Mij viel meteen op dat dit eigenlijk ook wordt bedoeld met ‘dwang’-ritueel. Turner beschrijft 

in ‘The Ritual Process de zogenaamde ‘Isoma-rituelen’ die het Ndembu volk soms uitvoert. Deze rituelen 

worden uitgevoerd wanneer men denkt dat een persoon ‘bezeten’ is door een schaduw (één van de 

matrilineaire voorouders die zelf bezeten was) en wanneer men denkt dat de persoon hierdoor allerlei onheil 

te beurt valt. Het Isoma-ritueel wordt uitsluitend uitgevoerd door vrouwen die problemen hebben om 

nakomelingen ter wereld te zetten of door vrouwen die een aantal van hun kinderen hebben verloren. De 

subjecten die het ritueel uitvoeren, hebben volgens hun naasten verzuimd aan hun plicht om hun voorouders 

te vereren. Daarom zijn ze ‘verplicht’ het ‘Isoma’-ritueel uit te voeren, willen ze van het onheil dat hen 

overkomt verlost geraken. Hier dient gewezen te worden op de opvallende overeenkomst die deze rituelen 

vertonen met de dwangneurose die Freud beschreef in zijn boek uit 1978 ‘de Wolvenman’. Zoals hierboven 

vermeld, beschrijft Freud in dit boek een episode uit het leven van een jongetje dat lijdt aan een ernstige 

124 Pinxten (2000), p.34
125 Orye (2001)
126 van der Hart (1978), p.31



vorm van dwangneurose. Zo ‘verplichtte’ het jongetje zichzelf om onder bepaalde voorwaarden op een 

plechtige manier te ademen. Bij het slaan van een kruis moest hij telkens diep inademen of krachtig 

uitademen. In de religieuze context waarbinnen het jongetje deze handeling uitvoerde, verklaarde het jongetje 

dat ‘adem’ eigenlijk ‘geest’ betekende.127 Hij moest de Heilige Geest inademen, of de boze geesten, van wie 

hij had gehoord en over wie hij had gelezen, uitademen. Aan deze boze geesten schreef hij ook de 

godslasterlijke gedachten toe, waarvoor hij zichzelf een zo zware boetedoening moest opleggen.128 Zowel bij 

de Ndembu als het jongetje ging het om mensen die beweerden dat ‘iets van buitenaf’, een geest hen in hun 

greep had en hun gedrag of gedachten beïnvloedde. En in beide gevallen moet de ‘bezeten’ persoon zich 

losmaken van de invloed van de geest door een ritueel uit te voeren. Het enige verschil ligt waarschijnlijk in 

het feit dat volgens Turner enerzijds iedereen uit het Ndembu volk weet waarom het Isoma-ritueel wordt 

uitgevoerd en dat het meestal zo is dat de gehele bevolking of een deel ervan, aanwezig is bij het uitvoeren 

van het ritueel. Anderzijds weet enkel de therapeut in het geval van de dwangneurose de echte reden waarom 

de patiënt het privé-ritueel uitvoert. Maar als dit zo is, dan moet ervan uitgegaan worden dat net zoals de 

therapeut, de antropoloog op een objectieve manier ‘van buitenaf’ bepaalt waarom een specifiek ritueel wordt 

uitgevoerd. Dit wil ik nu juist in vraag stellen, volgens mij benaderde Turner zijn antropologische veld vanuit 

een sterk christelijk gekleurd kader en is er in dit geval niet meteen sprake van een ‘objectieve, 

antropologische’ kijk. Maar vooraleer te wijzen op het christelijke karakter van de theorie van Turner, is het 

nodig een korte schets te geven van wat zijn theorie nu precies inhoudt. 

IV.4.2 Turner’s definitie van het ritueel  

Turner omschreef de term ritueel als : 

“A stereotyped sequence of activities involving gestures, words, and objects, performed in a sequestered 

place, and designed to influence prenatural entities or forces on behalf of the actors’ goals and interests.”129 

Dus als we even kijken hoe deze definitie door Turner wordt toegepast in het geval van de ‘Isoma’-rituelen, 

dan zien we dat er inderdaad sprake is van een entiteit die anders is dan de natuurlijke. Het uiteindelijke doel 

van het uitvoeren van het ‘Isoma’-ritueel is om het subject los te maken van een ‘geest’ die onheil brengt. 

Bovendien is het ritueel door heel het Ndembu volk gekend.    

     IV.4.3 Het symbool in het ritueel

De kleinste eenheid van het ritueel vind je volgens hem terug in het symbool dat hij de molecule van 

het ritueel noemt. Een symbool kan van alles zijn : 

“In an Ndembu ritual context, almost every article used, every gesture employed, every song or prayer, every 

unit of space and time, by convention stands for something other than itself.”130 

Net zoals de psychoanalyticus, gaat Turner ervan uit dat het ritueel symbolen bevat die door de antropoloog 

kunnen gelezen worden. Ook in het christendom vinden we deze belangrijke plaats van het symbool terug. 

Ook in het christendom verwijst het aardse naar iets bovennatuurlijks, de scheppingskracht van God. In elk 

levend wezen en de hele natuur vinden we de aanwezigheid van God. Het belangrijkste symbool van het 

christendom is Jezus Christus. De persoon Jezus van Nazareth wordt door de christenen gezien als de 

verlichamelijking van God op aarde. Hij symboliseerde iets anders dan wat men zag, hij was de 

127 opmerking: in het Sanskrit betekent ‘atman’ geest en adem!
128 Freud (1948), p.96
129 Turner (1969), p.183
130 Turner (1969), p.15



boodschapper van God, hij was de verlosser van de mensheid. God had zich geopenbaard in Jezus van 

Nazareth. Het idee van de openbaring vinden we ook terug in het denken over rituelen in termen van 

symbolen. Turner heeft het in ieder geval over een ‘ritueelprincipe’ bij de Ndembu, ‘ku-solola’, dat hij 

vertaalt door ‘doen verschijnen, openbaren’. Dus elk symbool heeft zijn specifieke functie in de rituele 

context. Zo wordt bijvoorbeeld in het ‘Isoma’-ritueel gebruik gemaakt van elementen van de mucha-boom 

omdat het een vruchtdragende boom is en dus verwijst naar het uiteindelijke doel van het ritueel, namelijk 

het vruchtbaar maken van de vrouw. Het is dus door middel van het gebruiken en manipuleren van symbolen 

in de rituele context dat de symbolen werkzaam worden. Volgens Turner komt het vaak voor dat een 

symbool een ‘gunstige of een goeds voorspellende’ en een ‘ongunstige of onheilspellende’ kant heeft. 

Bijvoorbeeld het woord Isoma betekent volgens Turner ‘to slip out’, dit verwijst enerzijds naar de ongunstige 

huidige toestand van het rituele subject (het wegglijden van kinderlijk leven) en anderzijds naar de functie 

van het ritueel, namelijk het genezen van het subject ( het verwijderen van de ‘boze geest’). Volgens Turner 

is juist de ongunstige kant, het verborgene, het ‘gevaarlijke’. Ook in het christendom maakt men deze 

tweedeling tussen enerzijds het Goede en het Kwade, het Goddelijke en het duivelse, het geopenbaarde en 

het verborgene? Ik citeer Turner even letterlijk: 

“In the first place, there is the major opposition between the ritual site and the wild bush, wich is  

roughly similar to that made by Eliade between ‘cosmos’ and ‘chaos’.”131 

Ook in de psychoanalyse staat de stelling centraal dat in het verwoorden van het psychische probleem of het 

trauma, de helft van de genezing ligt!       

IV. 4.4 De invloed van Arnold Van Gennep: het ritueel als een proces

In 1960 leest Turner in de bibliotheek van Hastings ‘The Rites of Passage’ van de Belgische folklorist 

Arnold Van Gennep dat in 1909 werd geschreven en in 1960 vertaald naar het Engels. Van Gennep 

definieerde rites de passages als ‘rites which accompany every change of place, state, social position and 

age.” (Van Gennep [1909] 1960 in Turner 1967:94) Zoals hierboven reeds vermeld, deelde Van Gennep het 

ritueel op in drie fasen: de separatiefase, de liminale fase, de verenigingsfase. Het is op dit model dat Turner 

zich hoofdzakelijk baseerde en dat hij verder uitbreidde en verfijnde. Het was vooral de tweede fase of de 

liminale fase die bij hem speciale aandacht kreeg. 

IV.4.5 De liminale fase

Turner nam dus het procesmodel van Van Gennep over en concentreerde zich hierbij op de intermediare 

of liminale fase. Volgens Turner maakt een ritueel de transitie van een individu van de ene toestand naar de 

andere mogelijk. Met toestand bedoeld hij : “any type of stable or recurrent condition that is culturally  

recognized.”132 Turner merkte op dat de rituele subjecten tussen de twee stadia in, vaak buitengesloten waren 

van het alledaagse leven en een bepaalde tijd in een interstructurele, liminale fase moesten doorbrengen. 

Tijdens deze fase worden de rituele subjecten ‘gestripped’, ontdaan van alle onderscheidende kenmerken van 

de sociale structuur. De oude ‘toestand’ wordt afgelegd of moet worden doodverklaard. De rituele subjecten 

krijgen nieuwe namen die hun nog meer/nog niet status aangeeft. De subjecten behoren niet tot de levenden 

noch tot de doden. Symbolisch wordt deze fase verbonden met de duisternis, het verborgene, de wildernis, de 

baarmoeder.133 Dit is een sterk religieuze fase, of met andere woorden een fase waarin de subjecten contact 

131 Turner (1969), p.38-39
132 Turner (1969), p.94
133 Volgens Balagangadhara is dit een voorbeeld van een antropologische theorie die ervan uitgaat dat de mens 



hebben met het religieuze, het bovennatuurlijke, de heelheid: “ The notion that there is a generic bond 

between men, and its related sentiment of ‘humankindness’, are not epiphenomena of some kind of herd 

instinct but are products of ‘men in their wholeness wholly attending.”134  Kenmerkend voor deze fase is 

volgens van der Hart dat de novieten tijdens deze fase worden blootgesteld aan diverse beproevingen, die hen 

moeten voorbereiden op het moeilijke leven dat hen als volwassenen te wachten staat. Na het sterven (van de 

oude conditie) en het verkeren in het rijk der geesten en/of de baarmoeder volgt een symbolische geboorte. 

Zo is het volgens van der Hart het bij tal van volkeren de gewoonte om de ‘pas geboren’ noviet als een baby 

of klein kind te behandelen. Iemand die nog niet kan praten en gevoed moet worden.135 

IV.4.6 Communitas

De liminale fase wordt volgens Turner dus gekenmerkt door een sterk gevoel van onderlinge 

afhankelijkheid, menselijkheid onder de rituele subjecten. Om dit gevoel te beschrijven gebruikt Turner de 

term communitas, een term die hij ontleende van de joodse godsdienstfilosoof Martin Buber.136 Communitas 

kan algemeen gedefinieerd worden als het tegengestelde van structuur (anti-structuur): communitas 

verschijnt waar structuur verdwijnt.137 Maar hij merkt langs de andere kant op dat men enkel over 

communitas kon spreken in relatie tot structuur. Doordat de rituele subjecten zich moeten onderwerpen aan 

de gemeenschap en behandeld worden als gelijken, creëert dit tussen hen een algemene band van 

‘menselijkheid’.138  

Over deze band van menselijkheid zegt hij het volgende : “ A mystical character is 

assigned to the sentiment of humankindness in most types of liminality, and in most cultures this stage of  

transition is brought closely in touch with beliefs in the protective and punitive powers of divine or 

preterhuman beings or powers.”139 

De subjecten moeten zich in deze fase met volledige overgave onderwerpen aan de autoriteit van de rituele 

instructeurs of initiatioren, het enige waarmee ze nog gebonden zijn aan het structurele. In deze fase kunnen 

volgens Pinxten de conflicten en spanningen, die niet geplaatst of aangevat werden in de maatschappelijke 

rol voorafgaand aan de eerste fase, worden opgelost door een beroep te doen op de krachten en vormen van 

de communitas.140 

Volgens Turner zijn er in onze maatschappij ook personen die bijna permanent in een drempelsituatie 

verkeren of willen verkeren: o.a. profeten of sommige kunstenaars die zich oprecht en intens willen ontdoen 

van de clichés en het spelen van rollen die bij statusposities behoren en met anderen in werkelijkheid of 

verbeelding een intens contact willen aangaan.141 Bovendien stelt hij dat in de liminale fase niet de enige 

uit angst voor de wildernis en het onvoorspelbare het bestaan van God ging aanvaarden!
134 Turner (1969), p.128
135 van der Hart (1978), p.95
136 Pinxten (2000), p.124
137 Turner (1969), p.126
138 Van der Hart (1978), p.98 Deze verbondenheid staat volgens van der hart in schril contrast tot de 

verschillen die in het ‘gewone’ leven geaccentueerd worden. Het is alsof die verschillen slechts bij de 
gratie van de diepe, onderliggende-mystieke-band tussen mensen kunnen bestaan, alsof ze anders het 
sociale leven zouden verscheuren en daarmee het samenleven onmogelijk maken. Volgens van der Hart 
is deze diepe verbondenheid overigens altijd aanwezig, maar wordt zij in een sterk geritualiseerde 
samenleving alleen in de ‘gaten’ van de sociale structuur, in de marginaliteit van het gewone leven tot 
uitdrukking gebracht.

139 Turner (1969), p.105
140 Pinxten (2000), p.124
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culturele manifestatie van communitas plaatsvindt. Volgens hem gaat een lagere status of positie (net zoals 

Jezus Christus) gepaard met ‘permanently or transiently sacred attributes’: “We could also mention the role 

of structurally small and politically insignificant nations within systems of nations as upholders of religions 

and moral values, such as the Hebrews in the Near East, the Irish in early medieval Christendom, and the 

Swiss in modern Europe.”142 

IV.4.7 Het ritueel is altijd religieus

Samenvattend kunnen we zeggen dat volgens Turner mensen rituelen hebben 

gecreëerd om het gevoel van communitas te kunnen ervaren wanneer zij dat wensen. Van 

een echt spontaan gevoel van communitas is volgens Turner dan echter geen sprake. 

Vermits communitas een religieus gevoel is, is de bedoeling van de rituelen volgens Turner 

in contact komen met het supernatuurlijke, de heelheid en een gevoel van eenheid, een 

transcendentale ervaring te hebben. Volgens Turner is religie bepalend voor het begrijpen 

van andere culturen: “religious beliefs and practices are something more than grotesque 

reflections or expressions of economic, political, and social relationships; rather are they 

coming to be seen as decisive keys to the understanding of how people think and feel about  

those relationships, and about the natural and social environments in which they 

operate.”143 Volgens Turner is het ritueel religieus, en religie omvat zowel sociale 

ervaringen in rituele activiteit als een systematisch corpus of beliefs “which have for their  

object invisible and intangible beings or powers which a human group recognizes as 

superior, on which it depends” 144 

IV.4.8 De Christelijke wortels van Turner’s theorie

Uit zijn etnografische gegevens van de Ndembu145 en de theorie van Van Gennep, merkt Turner op een 

gegeven moment op dat de kenmerken van de drie fasen ook terug te vinden zijn in het christendom. Zo wijst 

Turner er bijvoorbeeld op dat we de kenmerken van de liminale fase ook terug vinden in de westerse 

christelijke Regel van St.-Benedict.146 Een ander voorbeeld is het onderscheid dat Turner maakt tussen 

structuur en communitas door hen naar het voorbeeld van Levi-Strauss, binair tegengestelde eigenschappen 

toe te wijzen op de volgende manier: 

Communitas/Structure

142 Turner (1969), p.109
143 Turner (1969), p.6
144 Turner (1969), p.201
145 Turner (1969), p. 31-32 After many years as an agnostic and monistic materialist I learned from the 

Ndembu that ritual and its symbolism are not merely epiphenomena or disguises of deeper social and 
psychological processes, but have ontological value.

146 Turner (1969), p.107 The Rule provides for the life of men who wish to live in community and devote 
themselves entirely to God’s service by self-discipline, prayer, and work. They are to be essentially 
families, in the care and under the absolute control of a father (the abbot); individually they are bound 
to personal poverty, abstention from marriage, and obedience to their superiors, and by the vows of 
stability and conversion of manners; a moderate degree of austerity is imposed by the night office, 
fasting, abstinence from fleshmeat, and restraint in conversation. 



Transition/State

Equality/Inequality

Abscence of property/Property

Humility/Just pride of position
No distinctions of wealth/Distinctions of wealth

Total obedience/Obedience only to superior rank

Sacredness/secularity

Acceptance of pain and suffering/Avoidance of pain and suffering

...

Daarbij stelt hij bovendien vast dat veel van deze eigenschappen niet enkel karakteristieken zijn van de 

christelijke religieuze traditie, maar ongetwijfeld ook van de islam, het boeddhisme, het hindoeïsme en het 

jodendom! Volgens Turner is de reden waarom hij deze karakteristieken terugvindt in het 

geïnstitutionaliseerde christendom bijvoorbeeld, de evolutie van traditionele samenleving naar een 

complexere. Deze karakteristieken zijn volgens Turner typisch voor de meer traditionele samenleving. 

Naarmate de samenleving meer en meer complex wordt, geraakt de samenleving meer en meer 

geïnstitutionaliseerd. Daarom vinden we volgens hem deze karakteristieken terug in de Rooms-katholieke 

Kerk! 

Volgens Turner is één van de kenmerken van de liminale fase, dat de subjecten worden gekenmerkt 

door armoede en een ongebonden zijn met sociale status. Bovendien was het ook het levensmotto van 

Fransiscus van Assisi, die in de voetsporen van Jezus Christus trachtte te lopen. Het gelijkstellen van 

armoede met religiositeit vinden we dus ook terug in het bijbelse narratief en misschien vooral bij de leer van 

Plotinius die stelt dat men om de verlichting te bereiken zich moet afzetten van al het materiële van de 

wereld. Een duidelijk teken van de ‘passage’ kwaliteit van het christendom, om de term van Van Gennep te 

gebruiken, vinden we volgens Turner terug in christelijke stellingen zoals: 

“The Christian is a stranger to the world, a pilgrim, a traveler, with no place to rest his head."147 Volgens 

Turner bevindt de christen zich omdat hij christen is, voortdurend in een overgangsfase! Dit bevestigt 

inderdaad datgene wat in het bijbelse narratief wordt verteld, namelijk dat het leven niet meer is dan een 

passage naar de eeuwige hemel, het paradijs. Ik wil dit dus niet ontkennen maar wil er enkel op wijzen dat 

het evengoed andersom kan zijn, dat we het bijbelse narratief kunnen terug vinden in de antropologische 

theorieën van Turner en van Gennep. Het is meer dan waarschijnlijk dat Turner en van Gennep met het 

bijbelse narratief, waar ze beiden mee opgegroeid zijn148, in het achterhoofd hun onderzochte veld hebben 

beschreven. 

Ik wees er al op dat in het bijbelse narratief, de mens met de zondeval bewust werd van zichzelf, van 

zijn separatie met God. Het enige wat de mens kon doen was de autoriteit van God aanvaarden en zich 

onderwerpen. Met de zondeval wordt de mens beïnvloed door het Kwade, en voelt hij zich ‘gestripped’ van 

het Goede. De mens heeft met het eten van de appel kennis gekregen van het Goede en het Kwade en hoopt 

in de toekomst verlost te worden en een nieuwe fase te bereiken. Turner en Van Gennep beschrijven het 

rituele proces op bijna identieke manier. Ten eerste beschrijven zij de ontwikkeling van de sociale status van 

147 Turner (1969), p.107
148 Turner was een agnosticus die zich later aansloot bij de Rooms Katholieke Kerk.



de mens in een maatschappij van laag naar hoog, waarbij de persoon tijdens deze ontwikkeling een 

afwisselende statusloosheid ervaart, gevolgd door een hogere sociale positie. Dit komt overeen met 

spiraalontwikkeling van de mens in het bijbelse narratief. Ten tweede komen de drie fasen, separatie, 

liminale (duistere fase), aggregatie of hereniging op een hoger niveau, die Turner en van Gennep beschrijven 

perfect overeen met die van het bijbelse narratief.  

     

IV.5 Hendrik Pinxten
Zoals ik hierboven al aantoonde was het ritueel voor Mircea Eliade en Victor Turner

steeds religieus. Hun theorieën bleken gekaderd te zijn in hun lokale denkwereld, het christendom. In wat 

volgt is het nuttig de antropoloog Hendrik Pinxten, die zichzelf een religieuze atheïst noemt, aan te halen. Dit 

komt er eigenlijk op neer dat volgens Pinxten er geen God nodig is om religieus te zijn. Pinxten wijst erop dat 

ook de atheïst de ultieme vragen over de oorsprong van het universum, de zin van leven en dood, en dergelijke 

tracht aan te pakken. Alleen tracht de atheïst dit volgens Pinxten te doen zonder terug te grijpen naar een 

transcendente instantie.149 De beschrijving van religie aan de hand van een godsbeeld, zoals Eliade en Turner 

dit deden, is volgens Pinxten kenmerkend voor de mediterrane tradities. Maar ook hij gaat er a priori vanuit dat 

religie  iets  universeels  is:  Vanuit  die  vooronderstelde,  algemeen-menselijke  ervaring  hebben  westerse 

godsdienstwetenschappers  andere  tradities  beschreven.  Zo  hebben  ze  sinds  de  zeventiende  eeuw  het  

boeddhisme,  sinds  de  achttiende  eeuw  het  hindoïsme  en  vanaf  de  negentiende  eeuw  de  onderscheiden  

Indiaanse en Afrikaanse religies beschreven en geduid (zie onder meer de kritische studie van de filosoof 

Balagangadhara,  1993).  Altijd  weer  worden  in  deze  religies  ‘goden’  ontdekt,  worden  in  de  mythen  

geloofspunten opgespeurd en wordt getracht de christelijke, ‘verheven’ gevoelens bij de ander terug te vinden. 

Al enkele jaren stuitten deze analyses op zeer felle kritiek van de beoefenaars zelf van deze religies. Zo stellen  

de boeddhisten dat hun leer een praktijk is die hoegenaamd niets met goden of godsdienst te maken heeft. De  

Hindoes beweren dat zij zinloze rituelen kennen, maar geen zingevende totaaluitleg in de mythen zoals het  

christendom. Als we de traditie van de Hindoe ook als religie willen bestempelen, moeten we die term een heel  

andere betekenis geven dan hij in het christendom heeft. Hij moet zowel de ritualistiek-zonder-zin van de 

Hindoe als de door en door zingevende wereldverklaring van een godsdaad in het christendom omvatten.”150 

Zo  is  voor  Pinxten  een  fenomenologisch  uitgangspunt,  zoals  dat  van  Eliade  onaanvaardbaar.  De 

fenomenoloog kan door zijn introspectieve methode toe te passen, volgens hem niets anders dan de eigen 

inzichten en ervaringen op de rest van de wereld projecteren.151 Volgens een fenomenoloog voert een indiaan 

bijvoorbeeld een regendans op ten aanzien van de goden, en ervaart hij diepe tegenstrijdige gevoelens omwille 

van zijn angst en liefde voor god.152 Pinxten toont in zijn boek ‘Goddelijke Fantasie’ duidelijk aan dat de 

149 Pinxten (2000), p.264
150 Pinxten (1994), p.69
151 Pinxten (2000), p.56 . Eliade is een christen en schriftreligies zoals het christendom, het jodendom en de

islam kunnen volgens Pinxten omschreven worden als ‘godsdiensten’. De term godsdienst verwijst dan 
naar het onderscheid tussen een ‘hoger’ iets of iemand en een ‘lager’ iets of iemand. Die specifieke 
opvatting wordt vaak omschreven als het samengaan van het immanente (of aardse) en het 
transcendente (of bovennatuurlijke). Dit is volgens Pinxten het religieuze denkkader dat Eliade zijn 
onderzoeksobjecten oplegt.

152 Pinxten (2000), p.59 Vaak gebeurt het dat de categorieën van een deelgebied in de wereld worden 
veralgemeend tot de hele mensheid. Zo gebeurt het dat missionarissen en onderzoekers van vreemde 
religies overal waar ze ritueel gedrag zien, zoeken naar een ‘god’ die ‘gediend’ wordt, en naar de 



sjamanistische  kosmologie  geen  theologie  inhoudt  maar  een  typisch  voorbeeld  is  van  relatief  holisme.153 

Volgens Pinxten is religie een omvattende term en is godsdienst enkel een bepaalde vorm van religie. In een 

religie tracht de mens zich volgens Pinxten te plaatsen tegenover de kosmos of in de kosmos, en tegenover 

anderen. Die plaatsing kan volgens Pinxten vooral gevoelsmatig of cognitief zijn of een totaalervaring zijn. 

Daarbij kunnen volgens hem interpretaties voorgesteld worden (zoals in mythes) of voorschriften voor acties 

( zoals in rituelen) of symbolische voorwerpen, plaatsen, woorden, enz.154  

Maar wat verstaat hij nu juist onder het begrip religie? Zijn werkdefinitie van religie luidt als volgt: “het 

religieuze omvat alle menselijke verbeeldingsactiviteiten die symbolisch invulling geven aan de relatie tussen  

de particuliere sterfelijke mens en de vermeende realiteit die hem overstijgt, en transgenerationeel aangeleerd 

wordt. Met andere woorden: het bezig zijn met een heelheid die de eigen tijdruimtelijke beperkingen te boven  

gaat.” 155 

Eén van die verbeeldingsactiviteiten is volgens Pinxten het ritueel, met andere woorden rituelen zijn religieuze 

acties. Volgens Pinxten is religie iets dat overgedragen kan worden door leerprocessen. Waarbij het ritueel een 

manier is om het religieuze aan te leren. 

Op  dit  moment  is  het  interessant  om na  te  gaan  of  dwangneurosen  of  dwangrituelen  zoals  die  worden 

beschreven vanuit de klinische praktijk, volgens deze werkdefinitie ook religieuze acties zijn. Daarom is het 

nodig stap voor stap deze werkdefinitie te analyseren en te kijken of er overeenkomsten met de psychoanalyse 

bestaan.

Er  zijn  5  delen  te  onderscheiden:  verbeelding  of  fantasie,  het  symbolische,  de  realiteit, 

transgenerationaliteit en heelheid: 

1)Over fantasie: Pinxten meent dat de mens zich van het dier onderscheidt doordat de mens de enige 

soort is die al of niet opzettelijk kan ‘verbeelden’. Of anders gezegd: die kan fantaseren, de wereld anders kan 

voorstellen dan hij verschijnt, en daarop kan voortbouwen.  Ook in religieus handelen stellen mensen daden 

geloofspunten die typisch zouden zijn voor het betreffende volk.
153 Pinxten (2000), p.89-90 Volgens Pinxten moeten we hieronder het volgende verstaan: In de holistische 

opvatting wordt de kosmos of de natuur als een geheel beschouwd (meestal impliciet); het is alles wat 
we maar kunnen ervaren, kennen en voelen in zijn onderlinge betrokkenheid. Het relatief holisme 
(tegenover het absoluut holisme) is volgens Pinxten nog een scherpere vorm van holisme omdat het 
geheel enkel bestaat uit de gekende of vermoede fenomenen en hun onderlinge verbanden, er is geen 
allesomvattend kader zoals bij het absoluut holisme het geval is. De sjamanen zien de kosmos als de 
habitat waarin de gemeenschap in haar relaties tot de omringende fenomenen bestaat en waarbinnen de 
sjamaan reist. Hij of zij heeft, geholpen door persoonlijkheidskenmerken of door hallucinogene 
middelen, bijzondere gaven om andere ervaringen of percepties op te doen van de krachten in de 
kosmos dan de modale dorpeling. Die ervaringen worden beschreven als ‘uit zichzelf treden’, ‘trance’ 
of ‘desintegratie en recompositie’ van de persoon. In Noord-Amerikaanse versies wordt volgens Pinxten 
het sjamanisme geritualiseerd doordat initiatierituelen worden ingelast.

154 Pinxten (2000), p.56
155 Pinxten (2000), p.22 Pinxten zet zich af tegen het loutere gebruik van definities om fenomenen te 

omschrijven, omdat dit volgens hem weinig wetenschappelijke waarde heeft. Omdat een sluitende en 
tegelijk voldoende definitie niet haalbaar is. Daarom maakt hij gebruik van een werkdefinitie om het 
concept religie te omschrijven. Hiermee omkadert men op een duidelijke wijze waarover men het heeft 
en dus ook waar men het niet over heeft. Veeleer is het, zegt hij belangrijker om na te gaan hoe iets 
werkt en op grond daarvan te voorspellen welk gedrag iets zal vertonen.



die niet functioneel zijn, of die een variant zijn op daden met overlevingswaarde.156 Volgens Pinxten is de 

menselijke fantasie een noodzakelijke voorwaarde om van religie te kunnen spreken.157 

Ook in  het  klinische beeld van de  dwangneurose is  er  sprake van fantasie.  Als  men het  heeft  over 

fantasie, dan maakt men het onderscheid met de werkelijkheid. Ook Freud heeft het over dit onderscheid en 

stelt  dat  het  Ich  (naast  het  überich  en  het  Es)  hiervoor  verantwoordelijk  is.  Ook Lacan  spreekt  over  de 

verbeelding  of  de  fantasie  van  de  mens,  waarvan  volgens  hem de  belangrijkste  functie  is  het  verlangen 

draaiende te houden. Dat ook bij de dwangneurose sprake is van fantasie blijkt uit de obsessies zoals het 

volgende voorbeeld aantoont: “Lieke, een 24-jarige kapster, meldt zich aan bij de Riagg omdat ze niet meer  

alleen durft te zijn. Ze is bang dat ze iemand in een onbewaakt ogenblik zal vermoorden. Het begon een half  

jaar geleden. Nadat ze het haar van een oudere dame had geknipt, zag ze plotseling een beeld voor zich  

waarin ze deze dame wurgde. Ze schrok vreselijk van zichzelf, ook al realiseerde ze zich dat dit ‘beeld’ een  

product van haar eigen fantasie was. De twijfel sloeg toe, hoe wist ze zeker dat het toch niet echt gebeurd  

was?...” 158 

2)Over het symbolische: Volgens Pinxten is het essentiële kenmerk van symbolen dat ze nog naar iets 

anders (kunnen) verwijzen dan de betekenis uit het dagelijkse taalgebruik.159 Het symbool zou een object, een 

eigenschap, een proces, een actie, of een persoon kunnen zijn. Belangrijk is volgens Pinxten echter dat de 

betekenissen van het symbool niet volslagen arbitrair mogen zijn, omdat het anders niet meer voor de groep 

fungeert. Het wordt dan een privé-teken. De religieuze symbolen moeten dus een minimum aan communicatie 

of interactie behelzen, ze mogen dus niet louter individueel zijn. Met andere woorden zegt Pinxten, religie is 

een groepsgebeuren. 

Wat  zegt  de  psychoanalyse  over  het  symbool  en  het  symbolisch  handelen?  Indien  het 

daadwerkelijk zo is dat religie iets is dat gecommuniceerd moet worden, treedt het speculatieve karakter van 

de psychoanalyse sterk naar de voorgrond. Freuds benadering is vaak en wellicht ook terecht verweten het 

meesterdiscours te volgen.160 Of zoals Verheaghe het laconiek opwerpt: het probleem met een meester is dat 

een meester zich niet laat onderwijzen, want hij onderwijst zelf. De psychoanalyticus is de allesweter die 

vanuit de positie van de meester even jouw diepere betekenissen zal blootleggen. Ik geef u een voorbeeld van 

symbolisch  handelen  zoals  Freud  het  zag  in  zijn  boek  ‘Psychopathologie  van  het  dagelijkse  leven’.  Het 

voorbeeld  gaat  over  een  misgreep.161 “Vroeger,  toen  ik  vaker  huisbezoeken  bij  patiënten  aflegde  dan 
156 Pinxten (2000), p.19 Pinxten geeft het voorbeeld van een katholieke priester die een stukje brood eet en zegt 

dat het lichaam van Christus is. Er wordt niet daadwerkelijk een mens opgegeten maar het is een 
symbolische daad, dat wil zeggen dat de reële daden in de verbeelding tot iets anders worden gemaakt.  

157 Shweder (1991), p.17-18 Volgens Shweder is de laat-achtiende eeuwse opvatting uit de Romantiek 
gelijkaardig. Ook zij geloofden dat ‘transcendente’ objecten voortkwamen uit de verbeelding. Met 
andere woorden volgens deze opvatting bestaat niets onafhankelijk van onze theoretische interpretatie 
ervan, maken onze meetinstrumenten deel uit van de realiteit die zij trachten te meten. 

158 Sterk en Swaen (2001), p.57
159 Pinxten (2000), p.133
160 Verheaghe (2000), p.104-106 Het verlangen van dit discours is één en ondeelbaar te zijn, en dat verklaart 

waarom de meesterbetekenaar probeert de S2 te bereiken op de plaats van de ander: S1S2 Dit is een 
onmogelijk verlangen: eens er een tweede betekenaar is, wordt het subject onvermijdelijk verdeeld 
tussen die twee. Precies daarom vinden we het gedeelde subject op de positie van de waarheid: de 
verborgen waarheid van de meester is dat ook hij gedeeld is.  

161 Freud (1941), p.194-224 Wanneer Freud het over misgrepen heeft, bedoelt hij hiermee die motorische 
verrichtingen (naast het spreken) waarvan de uitvoering afwijkt van hun intentie. De interpretatie van 
deze misgrepen moet gerelateerd worden aan de context waarin zij gebeuren.



tegenwoordig,  overkwam het  me dikwijls  dat  ik  voor de  deur aangekomen waar ik  moest  aankloppen of  

aanbellen, de sleutels van mijn eigen woning voor de dag haalde, om...ze dan bijna beschaamd weer in mijn  

zak te steken.” 162

Freud merkt op dat de patiënten bij wie dit gebeurde,  hem nauw aan het hart lagen. En dat de misgreep 

eigenlijk een huldebetoon aan het huis en zijn bewoners betekende. “Zij was het equivalent van de gedachte:  

‘Hier ben ik als het ware thuis’. De faalhandeling was dus een symbolische uitbeelding.”163

Ook Freud is van mening dat symbolische handelingen tot doel hebben datgene te vertellen (te communiceren) 

wat niet verteld kan worden, wat niet in het bewustzijn ligt.164 Volgend voorbeeld uit ‘Psychopathologie van 

het dagelijkse leven’ moet dit duidelijk maken. Het gaat over een arts die van een patiënte veel geschenken 

had gekregen en die nadat bleek dat hij haar niet kon helpen alle geschenken behalve een vaas teruggeeft. Hij 

kan niet scheiden van deze vaas, maar krijgt achteraf toch schuldgevoelens. Op een dag laat hij de vaas in 

duizend stukken vallen. Daarna gaat hij in therapie: “In de loop van de zitting waarin hij het over het breken 

van de ‘aarden’ vaas (vaas = symbool voor de vrouw) vertelde,  kwam hij veel later weer eens over zijn  

verstandhouding met vrouwen te spreken en verklaarde dat hij belachelijk veeleisend was; zo verlangde hij bij  

voorbaat  van de vrouwen een ‘bovenaardse schoonheid’. Toch een heel duidelijke onderstreping van het feit  

dat  hij  nog aan zijn  (gestorven,  dus  bovenaardse)  vrouw gehecht  was en niets  wilde weten van ‘aardse  

schoonheid’; vandaar het breken van de ‘aarden’ (aardse) vaas. En juist in de tijd dat hij in de overdracht de  

fantasie ontwikkelde met de dochter van zijn arts te trouwen, schonk hij hem als eerbewijs een...vaas, bijna als  

een toespeling op de aard van de wederdienst die hem welkom zou zijn.” 165  

Volgens Lacan en Freud kan een subject niet liegen, datgene wat onderdrukt werd zou 

toch altijd een manier vinden om aan de oppervlakte te geraken. Lacan vertaalde dit als : “Ik zeg altijd de  

waarheid”.166 Waarmee hij bedoelde dat het onbewuste altijd de waarheid spreekt. Doorheen het spreken, de 

verwarring, de verschrijving, het vergeten, enzovoort, spreekt de waarheid. Ze verschijnt in alles wat talig 

gestructureerd is.167 Het gaat voor Lacan dus niet om een waarheid die gebaseerd is op feiten maar om de 

onbewuste waarheid van een subject. Het subject stelt zich voor in zijn verhaal en het kan niet anders dan dat 

daar de waarheid verschijnt, nl. de waarheid van hoe iemand zich representeert in zijn verhaal, hoe hij zich in 

dat leven plaatst, welke rol hij zichzelf en de anderen toebedeelt.168 Wat ik hiermee wil benadrukken is dat 

volgens de psychoanalyse er altijd iets wordt meegedeeld wanneer men als interactief persoon handelt. Het 

gevaar  van  het  privé-symbool  dat  niemand anders  begrijpt,  waar  Pinxten  het  hierboven  over  had,  is  dus 

overkomelijk. 

3)Over de realiteit: Wat bedoelt Pinxten met de vermeende realiteit die de mens overstijgt? Zijn begrip 

heelheid verwijst naar een reële of veronderstelde entiteit die de ervaarbare wereld (tijd, ruimte, dood, ziekte) 

162 Freud (1941)
163 Freud (1941), p.195
164 Hier is misschien toch een verschil te erkennen met de dwangneurose in het feit dat de pathologische 

communicatie (tenzij men psychoanalyticus is misschien) niet meteen zal worden begrepen door de 
andere tot wie men zich richt.

165 Freud (1941), p.203-205
166 Quackelbeen (1993), p.19
167 Quackelbeen (1993), p.23
168 Quackelbeen (1993), p.26



betreft.169 Volgens Balagangadhara stelt Pinxten op deze manier dat de kosmos of het reële in zijn huidige, 

verleden en de toekomstige vorm kenbaar is, wat volgens hem dan weer niet mogelijk is. Of om het met 

termen van Lacan te zeggen: het reële kan volgens Pinxten verondersteld worden. Of misschien bedoelt hij 

met het reële de realiteit en niet het reële zoals Lacan dat bedoelde? Lacan maakte het onderscheid tussen het 

Reële, het Imaginaire en het Symbolische.170 Realiteit of de objectieve/kenbare wereld is volgens Lacan niet 

hetzelfde als het reële. Het reële is waar de volledige persoonlijke waarheid zich bevindt, onvatbaar voor de 

mens.  Het reële is voor Lacan datgene wat niet kan gezegd worden of datgene wat niet gedacht kan worden, 

datgene wat niet kan gesymboliseerd worden op een bepaald moment. De realiteit daarentegen kan volgens 

Lacan de mens niet  overstijgen!  Laten we dus eventjes aannemen dat  in het  licht van Lacan, Pinxten de 

realiteit ziet als het reële. Lacan argumenteerde dat onze symptomen, de symbolische expressie zijn van wat 

reëel is voor ons, althans een gedeelte van dat reële want, het volledige reële kan volgens hem niet gevat 

worden. Een symptoom is datgene wat verdrukt was en  terugkomt  naar de oppervlakte in een verdoken vorm. 

In psychoanalyse wordt getracht het trauma onder woorden te brengen of met andere woorden om het trauma 

te symboliseren. Op die manier betreedt het trauma de symbolisch, talige wereld van het subject en wordt het 

dus minder reëel.171 

4)Over  transgenerationaliteit  : Religies,  als  bijzondere  complexen  van  identiteitsdynamieken,  of 

specifieker religieuze acties worden volgens Pinxten transgenerationeel aangeleerd. Hiermee bedoelt hij dat ze 

door gemeenschappen worden doorgegeven door ze aan te leren aan de leden, binnen een generatie en over de 

generaties heen.172 Hierbij moet opgemerkt worden dat Pinxten van mening is dat het hierbij niet noodzakelijk 

om een grote groep hoeft te gaan zoals bij de mysticus het geval is. Maar een louter individuele religie is 

volgens  Pinxten  een  contradictio  in  terminis  omdat  hij  van  mening  is  dat  de  individuele  leerprocessen 

noodzakelijk in contexten zijn gelegen. De vraag stelt zich nu of een dwangneurose ook transgenerationeel kan 

worden overgeleverd, aangeleerd? Uit sommige studies is gebleken dat de diagnose van obsessief-compulsieve 

169 Pinxten (2000), p.86 Deze veronderstelde entiteit betreft de wereld op een zodanige manier dat zowel 
ordelijke als onverwachte, verklaarbare of onvoorziene fenomenen voor de mens ‘geplaatst’ worden.

170 Quackelbeen (1993) Het Reële, Imaginaire en het Symbolische zijn de drie ordes van de menselijke 
psyche.Volgens Lacan is het eerste wat er is voor de mens, het Reële. Wanneer het kind wordt geboren, 
wordt het in het Reële ‘geworpen’. Om met dat Reële om te kunnen gaan, creëert de mens (en ook het 
dier) een soort naar binnen geworpen afspiegeling van wat zich buiten bevindt. Gezien in dat iets de 
leidende rol van de imago’s, van beelden opvalt, noemen we dit de sfeer van het Imaginaire. Het 
psychisme van de mens verwerft volgens Lacan pas enige kans op een vorm van hechtheid met de 
intrede in de taal, met een ankering in de symbolische orde. Het is de taak van de symbolische orde om 
te zorgen voor de binding van de twee voorgaande orden. Het betekent de sprong van instincten naar 
cultuur. Het ongedifferentieerde individu wordt een gedeeld subject: het instinct wordt door het woord 
getekend, ondergraven en omgevormd wat een subject drijft, tot drift.  

171 Hier wil ik echter opmerken dat uit de praktijk blijkt dat praten alleen niet voldoende lijkt te 
zijn. Bij voorkeur dient men technieken te gebruiken die zowel lichamelijk, psychisch als gedragsmatig 
gericht zijn. 

172 Pinxten (2000), p.43



stoornis familiaal is. Zo vond men in een studie dat de kans op het voorkomen van de OCD-stoornis bij een 

eerstegraads familielid 7.7 tot 17% bedraagt.173

Volgens Dr. Bas Schreuder, bijzonder hoogleraar in de Transgenerationele Oorlogsgevolgen, 

zijn ‘kinderen van de oorlog’ die kinderen die zelf als kind onder extreme oorlogsomstandigheden moesten 

leven  en  zij  die  lijden  onder  de  psychische  gevolgen  die  hun  door  de  oorlog  getraumatiseerde  ouders 

ondervinden. Ook de psychiater Theo de Graaff legt in zijn proefschrift ‘Trauma174 and Psychiatry: The role of 

individual and transgenerational traumatisation in the causation of psychobiological illness’ dit verband tussen 

psychotraumatische ervaringen uit  het  verleden en het  ontstaan van een psychosomatische stoornis.  In de 

psychoanalyse gaat men er van uit dat indien men de beleefde traumatiserende ervaring onder woorden kan 

brengen,  ze  minder  reëel  wordt  en  kan  verwerkt  worden.  Volgens  Dr.  Bas  Schreuder  is  nu  net  de 

overeenkomst tussen de kinderen van de eerste, tweede en derde generatie dat hun verhaal ontbreekt. Kinderen 

lijden namelijk meestal aan wat men noemt ‘infantiele amnesie’.175 De ouders van de kinderen van de tweede 

en derde  generatie  zullen vaak niet  hebben gesproken over  hun ervaringen of  soms is  het  een vervormd 

getraumatiseerd verhaal. Daarom bestaat er voor deze kinderen vaak geen verklarende context voor het gedrag 

van  de  ouders.  Theo  van  der  Graaff  is  van  mening  dat  de  transgenerationele  overdracht  als 

identificatiemechanisme (merk de overeenkomst op met het identiteismechanisme van Pinxten!) werkt. Hij 

geeft hiervan het volgende voorbeeld: 

“Het was voor de ouders heel erg traumatisch dat hun zonen in het leger gingen in Israël (1973), omdat  

het als het ware de eerste scheiding was tussen hen en het kind en dat leek dan vaak op de scheiding die ze zelf  

met hun eigen ouders hadden gehad. Je kunt je voorstellen, dat die mensen bijvoorbeeld zelf tijdens de oorlog 

uit  Warschau  in  de  bossen  waren  gevlucht  en  de  ouders  in  het  getto  achterlieten,  waarna  de  ouders  

omkwamen en zijzelf bij de partizanen een heel andere levenswijze moesten hebben, van orthodox joods naar 

plotseling “los van God”, bij wijze van spreken. Dit ging met heel veel schuldgevoelens gepaard. Als hun  

eigen kind dan de leeftijd bereikte, die ze zelf toen hadden, barstte de hel los, ook bij henzelf. Dit uitte zich bij  

de  ouders  dan  in  bijvoorbeeld  plotselinge  suikerziekte  of  hartproblemen.  Hiermee  kreeg  het  kind  de  

boodschap, niet eens met zoveel woorden, maar het werd wel duidelijk: “Don’t leave us”. Eigenlijk betekende  

de zelfstandigheid van het kind voor de ouders dat zij nu zouden omkomen. Dus het kind kreeg de boodschap 

“jouw brood is mijn dood”, zoals ze het zelf  naar hun eigen ouders gevoeld hebben.”176 Hiermee heb ik 

natuurlijk nog niet aangetoond dat de dwangneurose transgenerationeel kan  worden overgeleverd, maar ik wil 

wel  in  die  richting  suggereren  door  te  vermelden  dat  zoals  Dr.  Bas  Schreuder  van  mening  is,  dat  voor 

psychiatrische stoornissen zoals depressie en angststoornissen (zoals de dwangneurose) een combinatie van 

erfelijke, prenatale en  omgevingsinvloeden niet ongewoon is. 177

  

5)Over heelheid: Volgens Pinxten tracht de religieuze mens een heelheid te

173 Goodman (2000), p.95-96
174 Wat wordt er nu eigenlijk met trauma bedoelt? (Oudgrieks:  = ‘wonde’). Volgens Lacan verwijst

een trauma naar een gebeurtenis in iemands leven die hij of zij niet voldoende kan symboliseren of in 
taal kan omzetten. Een trauma behoort volgens hem tot de categorie van het reële.

175 Ze hebben geen gestructureerde herinnering van wat ze hebben meegemaakt, omdat de nodige 
hersenstructuren en -functies daarvoor nog niet tot rijping zijn gekomen en omdat hun taalcapaciteit nog 
niet volledig is ontwikkeld.

176 de Graaff (2000), p.1
177 Schreuder (1999), p.8



bereiken met een realiteit die de mens in tijd, ruimte en zelfs substantie overschrijdt.  Religie als het bezig zijn 

met het Al, houdt volgens Pinxten bepaalde opvattingen en gevoelens tegenover het Al in. De relaties tussen 

mens en Al  kunnen volgens Pinxten door de onderzoeker  gevat  worden in  de  culturele  intuïties  van een 

gemeenschap.  Het holisme van de Navajo indianen is  een voorbeeld van een dergelijke culturele  intuïtie. 

Volgens de Navajo indianen maakt de mens net zoals alle andere fenomenen deel uit van de kosmos, waarbij 

alles in  de kosmos is  verbonden met  elkaar  en niets tot  een andere orde hoort.  Het ‘geheel’  (volgens de 

westerse conceptualisering) kan niet benoemd worden en dus ook niet voorgesteld worden. De holist streeft 

dus een heelheid na in een realiteit waarvan de mens enkel één van de vele elementen uitmaakt. 178 Een andere 

culturele intuïtie is het dualisme van bijvoorbeeld het christendom. De dualist streeft naar een heelheid tussen 

elementen uit de eigen, aardse en vergankelijke wereld en elementen in een andere, hemelse of transcendente 

wereld.  Hier  kan  ‘het  geheel’  worden  aangeduid  als  heterogeen:  wat  geldt  als  wet,  gebruik,  overtuiging 

enzovoort in wereld 1 hoeft niet noodzakelijk op te gaan of geldig te zijn in wereld 2.179  

Besluit
Zoals ik hierboven heb trachten aan te tonen, is het via deze werkdefinitie van religie 

mogelijk om de stelling te poneren dat het dwangritueel een religieuze handeling is of  nog: 

dat zij een godsdienstige handeling is. Bijvoorbeeld: Freud vermeldt in zijn boek ‘De 

Wolvenman’ het geval van een jongetje dat telkens als hij drie hoopjes uitwerpselen op 

straat tegenkomt, zichzelf verplicht de heilige drie-eenheid te verbeelden. Deze heilige 

drie-eenheid is, volgens de analyse die Freud uitvoerde, het symbool voor de relatie met 

zijn vader. De jongen verlangt immers intens naar een vereniging met zijn vader.(heelheid) 

Hij was de lijdensfiguur Christus, zijn vader was God en de Heilige Geest kreeg de functie 

van zuivering van godslasterlijke gedachten. De jongen verbond volgens Freud het ‘goede’ 

(de heilige drie-eenheid) met uitwerpselen, omdat hij ook tegenstrijdige gevoelens had ten 

aanzien van zijn vader. Overigens blijkt uit de analyse van Freud dat de oudere generatie, 

nm. de vader en de opvoedster van de jongen zeer veel waarde hechtten aan vroomheid en 

de waarheid van religie. 

IV. 6 Victor von Gebsattel
Deze stelling is blijkbaar niet uit de lucht gegrepen want, ook de existentialist en 

psychiater Victor von Gebsattel kwam tot deze conclusie in zijn studie over het 

dwangritueel. Volgens Richard Shweder is het wereldbeeld van de obsessief-compulsieve 

patiënt zoals von Gebsattel dat beschrijft, één waar de platonische spanning tussen het 

vergankelijke bestaan en het ideale dat permanent is, zeer acuut is.180 Het is een wereld, 
178 Pinxten (2000), p.62
179 Pinxten (2000), p.62
180 Magee  (1999), p.24-31 Plato geloofde dat er entiteiten bestonden die universeel bestonden onafhankelijk 

van plaats en tijd. Alles in onze waarneembare wereld was een voorbijgaande en aan verval 



zegt von Gebsattel, die wordt overheerst door de ‘ontological terror of the formdestroying 

powers of existence’.181 Dit wordt in de obsessief-compulsieve wereld van het individu 

volgens hem gesymboliseerd door het vuil, door elk waarneembaar gevaar, door 

verschillende filosofische onzekerheden zoals: twijfels over de waardevolheid van de 

subjectieve ervaring, twijfels rond de precieze en onambigue betekenis van woorden, 

twijfels over de controle over de consequenties van handelingen, enzovoort. Verder 

beschrijft von Gebsattel de obsessief-compulsieve wereld als een zeer angstige wereld. 

Angstig bijvoorbeeld omdat men geen zekerheid kan hebben over gebeurtenissen. Een 

obsessief-compulsieve persoon kan zo onzeker zijn over de eigen zintuigen en ervaringen 

dat hij of zij voortdurend blijven controleren of ze bijvoorbeeld wel de deur van de wagen 

hebben gesloten. Deze personen worden vaak overspoeld door de angst dat hun herinnering 

van het sluiten van de deur slechts een illusie kan zijn.182 Von Gebsattel omschrijft het 

algemene angstgevoel van de obsessief-compulsieve patiënt als een ‘beside 

themselves’-gevoel. Deze personen hebben volgens hem voortdurend het gevoel dat het 

bestaan van de dingen een ontkenning is van de ideale vormen, van het pure zijn:

“They [OCD-patiënts] live in our world, and they want to be of our world, but they 

feel abstracted out of it by the formal requirements and impersonal rules of a pure being 

that obstinately refuses to dance, just because it might sweat or smell or be uncertain 

about the next step to take. Their obsessive desire, which they experience with the force of  

a monomania, is to reduce through compulsive rituals and routines the perceived distance 

between an impure, uncertain, dangerous world and a divine heaven, and to do it by means 

of a radical subordination of existence to the presumed requirements of pure being.”183      

IV. 7 Recent Onderzoek
Een studie die recent werd uitgevoerd aan de universiteit van Parma en gepubliceerd werd in het New 

Science Tijdschrift,  toont aan dat devotionele katholieken vaker obsessief-compulsieve stoornissen vertonen 

dan minder devotionelen. Deze bevinding voegt kracht toe aan de stelling dat de dwanghandeling een 

religieuze handeling is, hoewel ze ze niet bewijst. 

onderhevige kopie van een Ideale Vorm met een permanent en onvergankelijk bestaan buiten ruimte en 
tijd. Zo is de ziel volgens Plato onze permanente vorm. Verder moet opgemerkt worden dat veel van de 
ideeën van Plato zijn overgenomen geweest door de orthodoxe christelijke leer. Het idee van de 
onsterfelijke ziel dat Plato van Socrates had is bijvoorbeeld door Origen in de derde eeuw na Christus in 
een christelijke doctrine gegoten. Plato’s belangrijkste levensdoel bestond in het doorschouwen van de 
oppervlakte der dingen om door te dringen tot de eigenlijke realiteit. Dit is in overeenstemming met de 
ideeën van de latere Duitse fenomenologische school.  

181 Shweder (1991), p.13
182 Shweder (1991), p.14
183 Shweder (1991), p.14



De onderzoekers maakten gebruik van drie onderscheiden groepen: nonnen en priesters, ‘gewone’ 

toegewijde katholieken en ten derde een groep van mensen die verklaarden weinig of geen religieuze 

betrokkenheid te hebben. Elk subject werd gevraagd om milde OCD symptomen, zoals indringende 

gedachten of angsten te rapporteren. Daaruit bleek dat hoe devotioneler men was, hoe zwaarder de vermelde 

symptomen waren. 

De onderzoekers benadrukken echter dat hun onderzoek niet het bewijs levert dat religieuze devotie in 

het begin van het leven, OCD veroorzaakt. Ze zijn van mening dat het niet uitgesloten is dat mensen die van 

nature uit de neiging hebben om de ziekte te ontwikkelen, ook meer aangetrokken worden tot de religieuze 

levensstijl. 

Hoewel, vanuit de praktijk klinkt het toch bevestigend. Dr. Lynne Drummond, een psychiater in het St-

George ziekenhuis, is van mening dat vele OCD-patiënten melden dat zij een strikte opvoeding, waar 

handelingen ofwel goed ofwel fout waren, hadden gekregen. Een andere expert, Ian Hancock, is ook van 

mening dat naast een mogelijke biologische factor, de omgevingsinvloeden en de opvoeding een zeer 

belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de obsessief-compulsieve stoornis. Hij is van mening dat 

mensen met de OCD-stoornis vaak een overdreven gevoel voor verantwoordelijkheid hebben en vaak denken 

dat zij de oorzaak zijn van alles wat fout loopt. Hancock merkt op dat het katholicisme ook een zeer sterke 

nadruk legt op de persoonlijke verantwoordelijkheid, persoonlijke schuld en het verschil tussen goed en 

kwaad. In het klinische beeld van OCD kwam reeds naar voor dat iemand die aan OCD lijdt, soms zeer 

angstig is van zijn of haar eigen gedachten. Voor deze persoon is een onkuise gedachte of beter de gedachte 

dat men een onkuise gedachte heeft, vaak even erg als het daadwerkelijk omzetten van de gedachte in een 

handeling. Jones en Butman suggereren dat dit te wijten zou kunnen zijn aan een christelijke opvoeding. Ze 

wijzen op de overeenkomst van deze manier van denken met datgene wat in Mattheus 5:21,22 staat:

“You have heard it was said long ago, ‘Do not murder, and anyone who murders will be subject to  

judgement.’ But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgement. Again,  

anyone who says to his brother, ‘Raca’, is answerable to the Sandhedrin but anyone who says ‘You fool!’ 

will be in danger of the fire of hell.”184

En ook wat in Philippians 4:8 staat:

“…whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is  lovely,  

whatever is admirable if anything is excellent or praisworthy, think about such things.”185 

Volgens Hancock zal elke opvoeding die deze waarden te hard beklemtoont, extra druk op de 

schouders leggen van iemand die reeds van nature de neiging heeft om zich schuldig te voelen. 

IV. 8 Onno van der Hart: het ritueel in de therapeutische 
setting/omgeving

Om het deel over antropologie af te sluiten, volgt hier een toepassing van hoe beide 

wetenschapsdomeinen, psychologie en antropologie, kunnen samenwerken. Dit is mogelijk  aan de hand van 

de theorie van de therapeut Onno van der Hart die verschillende inzichten uit de antropologie mee naar zijn 

therapeutische praktijk bracht en ondermeer trachtte om het ‘ritueel’ als therapievorm te gebruiken.

184 Jones en Butman (1991), p.2
185 Jones en Butman (1991), p.2



In bepaalde vormen van psychotherapie krijgen cliënten vaak opdrachten mee, waarmee zij hun 

problemen kunnen oplossen. Soms zijn deze opdrachten symbolisch geladen. Verschillende auteurs 

waaronder Selvini Palazzoli zijn deze opdrachten waarin o.m. het symbolische karakter sterk domineert, in de 

jaren ’70,  ‘rituelen’ gaan noemen.186  

Onno van der Hart vond zich terug in de antropologische benadering die de nadruk legde op de uiterlijke aard 

van het ritueel en die er niet van uit ging dat het ritueel exclusief religieus was. Volgens hem waren er dan 

ook  zeer  uiteenlopende gedragingen (ook  alledaagse)  die  onder  de  noemer  ‘ritueel’  konden vallen.  Wel 

hebben alle rituelen volgens van der Hart oorspronkelijk dezelfde functie, namelijk het bevorderen van het 

welzijn van alle betrokkenen, waarbij dat dit niet kan worden losgemaakt van het welzijn van de gehele 

gemeenschap.187 Ook volgens Els Vanslembrouck hebben rituelen de functie om te ‘helen’, ‘heel’ te maken 

wat ver- of gebroken was en verbindend te werken tussen de betrokkenen en de hun omringende wereld.188

Volgens van der Hart ontwikkelen gezinnen gezinsrituelen om er voor te zorgen dat de stabiliteit van 

het gezin gehandhaafd blijft, deze rituelen noemt van der Hart bestendigheidsrituelen. Het ritueel is immers 

volgens hem een communicatievorm, waarbij betekenissen worden overgedragen en mensen tot actie worden 

aangezet.189 Want soms biedt praten geen uitkomst meer. En werkt een ritueel vaak veel effectiever omdat het 

fysiek  wordt  uitgevoerd  door  middel  van  symbolische  handelingen  en  soms  zelfs  samen  met  verbale 

formules.190 Bovendien wordt het hele gezin erbij betrokken. De bestendigheidrituelen omkaderen ten eerste 

duidelijk de onderlinge relaties. Het zijn volgens van der Hart immers in de eerste plaats de relevante sociale 

rollen en verhoudingen, waarden en gevoelens die in het ritueel in de vorm van symbolen en symbolische 

handelingen tot uitdrukking worden gebracht.191 Zo kan het bijvoorbeeld in een gezin zijn dat het de man is 

die elke avond aan de kinderen een slaapverhaal vertelt, waarbij de kinderen op schoot zitten en luisteren. 

Ten  tweede  zijn  rituelen  vaak  in  staat  om  conflicten  te  verhullen.  Een  sterk  geritualiseerde  maaltijd 

bijvoorbeeld maakt het  mogelijk dat de gezinsleden, ondanks onderlinge spanningen, ongestoord van het 

voedsel kunnen genieten. Ondanks de sluimerende conflicten worden ze zich van hun verbondenheid bewust 

en  niet  van  datgene  wat  hen  doet  verschillen.192 Ten  derde  bepalen  rituelen  het  kader  waarbinnen  de 

gezinscultuur (attitudes, waarden, normen, doelen, ambities, enzovoort) kan worden overgedragen. Ten slotte 

geven de gezinsrituelen een gevoel van veiligheid en bescherming. In zijn boek ‘Overgang en Bestendiging’ 

geeft Onno van der Hart als voorbeeld de volgende ‘rituele’ zondag volgens de beschouwing die een studente 

gaf:

“Het eten had een wat officiëler karakter dan door de week: het was lekkerder en uitgebreider. Mijn  

vader sneed het vlees altijd, maar had daar de grootste moeite mee, zat stukjes te verschuiven en vroeg: ‘Is 

het  goed  zo?’  Behalve  ons  jongste  broertje  bemoeiden we ons er  allemaal  mee.  Eindelijk  was  het  dan 

verdeeld. De maaltijd verliep ook rustiger dan door de week; we hadden alle tijd. Daarna kwam het toetje  
186 van der Hart (1978), p.21
187 van der Hart (1978), p.36
188 Vanslembrouck (2000), p.11
189 Orye (2001), p. 35-36 Ook Cantwell Smith wijst erop dat symbolen (en het ritueel als symbolische actie) niet 

alleen iets uitdrukken, maar tevens het vermogen hebben om de rijkdom van datgene wat verborgen ligt 
achter het oppervlakkige te communiceren en aan het licht te brengen. Bovendien hebben symbolen 
volgens Smith een activerende kwaliteit: ze zetten mensen ertoe aan het leven op een bepaalde wijze in 
te richten.

190 Vanslembrouck (2000), p.12
191 van der Hart (1978), p.47
192 van der Hart (1978), p.244



dat ik meestal had gemaakt. Een versierd geheel dat eigenlijk te mooi was om op te eten. Hierna werd er  

gedankt  en  als  iedereen  klaar  was,  moest  er  opgeruimd worden.  Mijn  vader  zei  altijd  (hoewel  we  dat  

uiteraard wisten): “Als we nou allemaal wat aanpakken is het zo gebeurd.” Na de afwas, meestal met ons  

drieën, hadden we ‘vrij’. Zo ervoer ik dat tenminste. Als het mooi weer was, gingen we zwemmen of met een  

aantal, meestal ook mijn vader, wandelen in het bos. Ik(studente) heb deze vaste gang van zaken altijd als  

zeer beschermend en veilig ervaren. Je wist wat er kwam, hoe het kwam en wat er van je verwacht werd.’193 

Deze bestendigheidrituelen hebben dus als doel een bepaald evenwicht binnen het gezin te handhaven en 

kunnen volgens van der Hart gezien worden als een manier die de gezinsleden hebben geleerd om met elkaar 

om te gaan, wat niet wil zeggen dat dit automatisch de juiste manier is. Maar laten we aannemen dat het om 

een adequate manier gaat. Soms gebeurt het dan dat het evenwicht toch verstoord wordt. Zo kan het gebeuren 

dat een gezinslid als individu een verandering in positie, status of psychische toestand doormaakt. Dit heeft 

volgens van der Hart een effect op het gezin in het geheel, waarbij de sociale relaties binnen dat gezin van 

karakter veranderen. Wanneer deze overgangen niet op de juiste manier worden gemaakt, is het volgens van 

der Hart meestal zo dat er in een volgende fase geen stabiliteit optreedt. Het moment waarop de kinderen het 

huis verlaten is bijvoorbeeld voor vele ouders een moeilijk te maken overgang. Zo beschrijft van der Hart het 

geval van Wouter, 19 jaar en student. Op een avond kondigt Wouter aan tafel aan dat hij minder vaak mee zal 

eten, omdat hij met andere studenten in de stad wil eten. Alleen kan hij niet altijd van tevoren zeggen of dat 

zo zal zijn. Daarover ontstaat een kibbelpartij. Zijn moeder wil immers weten op wie ze moet rekenen als ze 

kookt.194 Een andere moeilijke overgang is bijvoorbeeld wanneer de gezinsstructuur volledig omver wordt 

geworpen wanneer een gezinslid sterft. Dergelijke evenwichtsverstoringen gaan vaak gepaard met heftige 

emoties en dat is volgens van der Hart vaak het moment dat de bestaande rituelen moeten worden aangepast 

of dat er rituelen door de therapeut kunnen worden gecreëerd, zodanig dat deze om zich heen grijpende 

emoties gekanaliseerd kunnen worden en geen scheuringen en pathologieën kunnen veroorzaken. 

Volgens van der Hart ligt de klemtoon bij het therapeutische ritueel op het ‘doen’. Dat er dan niet over 

gevoelens gepraat wordt, betekent niet dat gevoelens onbelangrijk zijn. Integendeel, maar men hoopt een 

verandering in gevoelens te weeg te brengen door een verandering in het doen.195 Van der Hart is ervan 

overtuigd dat het sterk geformaliseerde karakter van het ritueel (nauwkeurig voorgeschreven handelingen en 

het duidelijke kader waarin deze plaatsvinden) structuur, integratie en orde beklemtoont. Hierdoor wordt het 

geordende, voorspelbare geaccentueerd in plaats van het chaotische en onbekende. Zo, zegt van der Hart, 

werkt een ritueel angstreducerend.196 

Van der Harts idee om een therapeutisch ritueel te creëren, komt eigenlijk van antropologisch veldwerk 

zoals  dat  van  Victor  Turner.  Verscheidene  antropologen  hadden  het  namelijk  over  zogenaamde 

‘genezingsrituelen’. Van der Hart besloot uit de theorie hierover dat het ‘heel worden’ in de genezingsrituelen 

centraal  stond.  (zie  bijvoorbeeld  Turner  voetnoot  85)  Symptomen  werden  volgens  van  der  Hart  in  het 

genezingsritueel197 opgevat als tekenen van disfunctioneren van totale, complexe ecosystemen, die dan ook in 

hun geheel veranderd moesten worden.198 Deze verandering kon volgens van der Hart plaatsvinden dankzij 

193 van der Hart (1978)
194 van der Hart  (1978), p.258
195 van der Hart (1978), p.291
196 van der Hart (1978), p.289
197 Van der Hart (1978), p.131
198 Pinxten (2000), p.51 Volgens Pinxten is het bijvoorbeeld zo dat de Navajo door hun eigen taal en rituelen te 



het gebruik van symbolen en symbolische handelingen.199 Dit inzicht probeerde hij te toetsen aan de gangbare 

mentaliteit  in  de  westerse  hulpverlening.  Hij  moest  daarbij  vaststellen  dat  het  voor  de  westerse 

belevingswereld  eerder  kenmerkend  was  om  de  werkelijkheid  te  fragmenteren,  door  het  isoleren  van 

verschijnselen  die  in  feite  met  elkaar  samenhangen.  En  dat  hierdoor  het  waarnemen  van  ‘gehelen’  of 

‘gestalten’  en  het  integreren  van  gegevens  volgens  van  der  Hart  in  de  westerse  hulpverlening  teveel 

verwaarloosd worden.200 

Volgens van der Hart konden deze inzichten worden toegepast in de westerse therapeutische praktijk, 

waarbij de psychotherapie of althans een deel daarvan volgens hem ook gezien kon worden als een marginaal 

gebeuren, waarin ondanks rolonderscheid tussen therapeut en cliënt de communitasgedachte (van Turner) 

centraal staat. De cliënt moet dan worden gezien als degene die bezig is een overgang in zijn of haar 

levenscyclus te maken, waarbij dat de therapeut de (rituele) begeleider is die hem of haar helpt bij die 

overgang.201 De rationale die hier volgens van der Hart achtersteekt is dat de rituelen aan de gezinsleden een 

gedragskader aanbieden, waarbinnen de veranderingen rondom een overgang zich gemakkelijker kunnen 

voltrekken. Hiervoor volgt hij de fasentheorie van de antropoloog Van Gennep die het ritueel in drie fasen 

indeelde: separatie, drempelfase, herenigingfase. Zo kan het volgens van der Hart soms ook in therapie 

aangewezen zijn om de patiënt af te zonderen van het ‘gewone’ leven of het ziekmakende milieu.202 Een 

echtpaar dat een bepaalde overgang moet maken, kan bijvoorbeeld een weekend of een week er tussenuit 

gaan.203 De drempelfase is de fase waarin het gezin kan worden begeleid door de therapeut om een moeilijke 

overgang te helpen maken. 

Deze ‘drempeloverschrijding’ kan in de vorm zijn van een ritueel dat de therapeut voorschrijft. De 

herenigingfase is de fase waarin de banden weer worden aangehaald met de personen van wie men enige tijd 

gescheiden was. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het uit eten gaan van het gehele gezin na de 

jaarlijkse grote schoonmaak. Van der Hart geeft hiervan een praktijkvoorbeeld uit de relatietherapie van een 

jong echtpaar waarvan de man aan ‘wasdwang’ lijdt. Leach merkte op dat de overgangsfase in het schema 

van Van Gennep traditioneel vaak beëindigd wordt met reinigingsrites.204 “De man van het echtpaar was 

voortdurend bezig zichzelf en voorwerpen uit zijn omgeving schoon te maken. De therapeut merkt op dat het  

gebruiken, de Navajo meer en meer heel worden. Of met andere woorden: zo wordt hij of zij voorouder. 
199 Pinxten (2000), p.51 Pinxten geeft een voorbeeld van de Navajo genezingsrituelen: Ziek worden betekent 

voor de Navajo op een verkeerde of disharmonische manier in de wereld staan en met de krachten van 
de natuur omgaan. Het ritueel draait de tijd om en leert op een symbolische manier de patiënt en de 
omstanders af wat ze zelf foutief gevonden of geleerd hadden.

200 Brysbaert e.a. (1996), p.702 Hoewel het verwaarlozen van het ‘gestalt’ de algemene trend is, wil dit niet 
zeggen dat er geen psychologische theorieën zouden bestaan die wel de nadruk op het gestalt leggen. 
Een voorbeeld hiervan is de gestaltetherapie die werd opgericht door Frederick Perls in de jaren zestig. 
De klemtoon lag in deze benadering op het geheel, de totaliteit of de eenheid van lichaam en geest. Dit 
is echter niet hetzelfde sociale ‘gestalt’ zoals van der Hart het bedoelde. In de gestaltetherapie wordt 
namelijk de onafhankelijkheid van anderen, het zelfbewustzijn en de zelfaanvaarding benadrukt. Maar 
er zijn nog andere voorbeelden, zoals Serge Tisseron. In zijn boek ‘secret de famille: mode d’emploi’ 
benadrukt hij het belang om bij kinderpathologie de ouders mee in behandeling te nemen. Want in veel 
gevallen zijn de symptomen van het kind volgens hem in belangrijke mate toe te schrijven aan het 
gedrag van de ouders.  

201 van der Hart (1978), p.99
202 Tot ongeveer 1950 was ‘het isoleren van de patiënt uit het ziekmakende milieu’, de meest gebruikte 

therapeutische techniek voor het behandelen van pathologieën. De patiënt kreeg een periode van rust 
voorgeschreven. Deze techniek noemde men de ‘traitement moral’.  

203 van der Hart (1978), p.210
204 van der Hart (1978), p.168



echtpaar naast deze klacht, ook overgangsmoeilijkheden kende. Het jonge echtpaar probeerde zich namelijk  

los te maken van hun ouderlijke huizen, maar slaagden hier niet echt in. Bovendien waren zij in hun seksuele 

contact erg aarzelend. De therapeut besloot om het symptoom in een rituele context te plaatsen. Hij vertelde 

hen beiden dat in andere culturen overgangen van een individu of gezin vaak met een reinigingsritueel  

werden afgesloten. Hij legde hun uit dat de echtgenoot daar met zijn schoonmaakritueel ook mee bezig was.  

Maar omdat het ritueel steeds terugkeerde, was het blijkbaar niet helemaal correct uitgevoerd. Het ging 

namelijk om een gezamenlijke overgang en niet enkel van de man. De therapeut stelde het echtpaar voor om 

gedurende de komende week sterk aan hun overgang naar een volwassen relatie te denken en zich van ‘veel  

gevoel voor elkaar’ bewust te worden. Ze zouden dan zelf aanvoelen wanneer het juiste moment was 

aangebroken voor een gezamenlijk reinigingsritueel onder de douche. Na de douche suggereerde de 

therapeut dat het echtpaar ‘op zeer intieme manier’ met elkaar zou omgaan. De rationale daarachter,  

vertaald in rituele termen, is dat traditioneel na het reinigingsritueel (waarmee de overgangsfase wordt  

afgesloten) een herenigingritueel uitgevoerd wordt om de aanvang van het nieuwe, normale leven te  

markeren. Seksuele gemeenschap lijkt een herenigingritueel bij uitstek te zijn. In de volgende gesprekken 

bleek het echtpaar inderdaad over een drempel te zijn: ze deden veel meer samen, gingen vaker uit en ook op 

seksueel vlak ging het veel beter. De wasdwang van de man was niet meteen verdwenen, maar nu kon hij wel  

vrij gemakkelijk met gedragstherapie behandeld worden. Hij was in staat verantwoordelijkheid te dragen 

voor het wijzigen van eigen gedrag te aanvaarden.” 205  

Van der Hart merkt echter op dat het ritueel meer kans heeft om te slagen in de mate dat het ritueel 

correct wordt uitgevoerd en dat de patiënt in de juiste geestesgesteldheid verkeert.206 Uit dit alles kunnen we 

concluderen dat het voorschrijven van rituelen in therapie een efficiënte manier blijkt te zijn om bepaalde 

problemen te helpen oplossen. In Nederland bestaat er zelfs een instituut (het Dutch Institute for Shamanism 

and Ritual) waar je zogenaamd een driejarige opleiding ‘sjamanisme’ kan volgen. De oprichter Daan Van 

Kampenhout maakt als therapeut veelvuldig gebruik van rituelen. Hij is van mening dat het gebruik van 

rituelen een goede aanvulling kan zijn voor ander therapeutisch werk. Volgens hem wordt er in therapie 

gewerkt met de verschillende niveaus die  in de mens aanwezig zijn:  emotie,  lichaam, geest.  Tijdens het 

aanwenden van rituelen wordt volgens hem ook rekening gehouden met de realiteiten buiten de mens en een 

spirituele dimensie. In de voorbeelden uit de psychotherapie zien we inderdaad dat er ook gewerkt wordt met 

de context van de cliënten, dat er gewerkt wordt aan zingeving, en dat door middel van het symbool een 

zekere verborgen dimensie van de realiteit aangeraakt wordt.207 
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V. Ritueel volgens vergelijkende cultuurwetenschappen

Als laatste deel van deze thesis zou ik u willen laten kennis maken met de theorie die mij 

heeft geïnspireerd om deze thesis te schrijven. Deze theorie staat neergeschreven in het boek 

‘The Heathen in his Blindness’ van Balagangadhara en helpt de thesis te staven aan de hand 

van feiten en het ontkrachten van antropologische theorieën, dat de dwangneurose als een 

religieuze handeling kan worden beschouwd. In wat volgt krijgt al het voorgaande een 

plaats in een groter geheel. Dit is een geheel waarin niet alle culturen blijken te beschikken 

over ‘religie’ en waar de religieuze dwangneurose kan worden opgevat als een cultuur 

specifieke manier (pathologisch of niet) om met de omringende wereld om te gaan. Deze 

theorie lijkt een uniek standpunt in te nemen, want buiten Frits Staal208 gaat men in de 

Westerse wetenschap van de ‘evidentie’ uit dat religie iets universeels is.

V.1. De theoretische en performatieve leerconfiguratie: religie en ritueel

208 Staal (1986)



Volgens Balagangadhara is ‘leren’ extreem cruciaal voor het overleven van de 

menselijke soort. De mens moet niet alleen leren overleven in zijn natuurlijke omgeving, 

maar ook in zijn sociale omgeving. Sterker nog, het leren gebeurt binnen deze sociale 

context, de mens leert van anderen. Dit proces noemt men in de menswetenschappen 

socialisatie. Datgene wat een mens leert is sterk afhankelijk van wat er overgeleverd wordt 

en hoe die overlevering gebeurt. Het leerproces is dus sterk afhankelijk van de sociale 

omgeving, vermits verschillende culturen verschillende sociale omgevingen hebben, worden 

de subjecten dus op een verschillende manier gesocialiseerd. Volgens Balagangadhara heeft 

iedereen de capaciteit om te leren en is niemand ‘gedwongen’ om genetisch op één 

welbepaalde manier te leren.209 Balagangadhara suggereert dat in elke cultuur er 

verschillende leerprocessen of manieren om te leren aanwezig zijn, maar dat culturen 

verschillen in de mate waarin een bepaalde leervorm dominant is. Als we er van uit gaan dat 

kennis het resultaat is van een leerproces210, dan is het duidelijk dat in de verschillende 

culturen er een verschillende vorm van kennis dominant is. In het westen is volgens 

Balagangadhara theoretische kennis of kennis-over-de wereld dominant.211 Deze zoektocht 

naar kennis over de wereld vindt volgens Balagangadhara haar oorsprong in religie, waar 

we dit terugvinden onder de vorm van een zoektocht naar de wil van God die overal in de 

kosmos aanwezig is. 

Religie maakt volgens Balagangadhara de kosmos ‘explanatorily intelligible’.212 Deze 

gedachte vinden we bijvoorbeeld terug bij Mircea Eliade, die ervan overtuigd is dat voor 

diegenen die een religieuze ervaring hebben gehad, de hele natuur zich als kosmische 

heiligheid kan openbaren.213 De structuur van religie vinden we terug in haar beschrijving 

van de wereld:“It [The will of God] is both revealed and hidden: it is revealed in the 

phenomena but hidden as their regulator.”214 
Vanuit deze zoektocht naar de wil van God, is volgens Balagangadhara de wetenschap ontstaan. Zonder 

religie zou er volgens Balagangadhara geen sprake geweest zijn van wetenschap. Wetenschap heeft de taak 

op zich genomen om op zoek te gaan naar de onderliggende wetmatigheden. Zonder deze onderliggende 

wetmatigheden zou de fenomenologische wereld volgens deze leerconfiguratie als chaotisch worden ervaren. 

Balagangadhara merkt hier terecht op dat er enkel kan gedacht worden over chaos vanuit een wereld van 

orde, dat de wereld-als-orde, hier verondersteld wordt.215 

209 Balagangadhara (1993)
210 Hier moet wel opgemerkt worden dat er discussie bestaat rond het aangeleerd zijn van alle kennis, 

sommigen zijn er immers van overtuigd dat bepaalde kennis ook aangeboren is.
211 Balagangadhara (1993), p.445-451
212 Balagangadhara (1993), p.454
213 Eliade (1957), p. 13
214 Balagangadhara (1993), p.448
215 Balagangadhara (1993), p.454



In het voorgaande heb ik trachten aan te tonen dat de psychoanalyse een uitloper is van deze zoektocht 

naar  de  wil  van  God  in  de  mens.  De  centrale  vraag  die  de  psychoanalyse  stelt  zijn  de  beweegredenen, 

motivaties  van de  mens.  Het  is  de psychoanalyticus  die  de  patiënt  helpt  bij  het  op zoek gaan naar  deze 

drijfveren in het zogenaamd diepste wezen van de mens, de kern. Elke gezonde en ontwikkelde persoon in de 

westerse samenleving wordt geacht op zoek te gaan naar zijn ware zelf. 

Dat  dit  niet  geldt  voor  elke  samenleving  zal  later  in  dit  deel  duidelijk  worden.  Balagangadhara 

suggereert dat het dominante leerproces in India, performatief (en niet theoretisch) van aard is. Volkomen 

duidelijk  is  zijn  betoog  hierover  niet,  maar  dit  is  volgens  hem  juist  te  wijten  aan  het  feit  dat  hij  een 

leerconfiguratie van praktische kennis tracht duidelijk te maken op een theoretische manier, dus binnen een 

andere leerconfiguratie. De kennis die in deze leerconfiguratie dominant is, is geen kennis over de wereld, 

maar wel praktische kennis over hoe te leven in deze wereld. Deze kennis is niet verklarend van aard en maakt 

daarom geen waarheidsclaims. De leerconfiguratie die Balagangadhara terugvindt in India is het ritueel. In de 

performatieve leerconfiguratie wordt het ritueel niet beschreven. Daar geldt immers de algemene opvatting dat 

het  ritueel  intrinsiek  betekenisloos  is.  De  rituele  acties  zijn  voor  de  participanten  geen  symbolische 

handelingen die naar iets anders verwijzen. 

Om dit geschiedkundig duidelijker te maken, verwijst Balagangadhara naar het oude Rome waar er 

een andere opvatting dan nu heerste over de samenhang van gedachten en handelingen:  

“This curious division between what they said and what they did is beautifully exemplified by  

Gaius Cotta-the Academic sceptic in Cicero’s dialogue On the Nature of Gods-who is himself a priest:

   ‘I, who am a high priest, and who hold it to be a duty most solemnly to 

maintain the rights and doctrines of the established religion, should be glad to be convinced of this  

fundamental tenet of divine existence, not as an article of faith merely but as an ascertained fact. For many  

disturbing reflections occur to my mind, which sometimes make me think that there are no gods at all.’” 216   

Balagangadhara toont hiermee aan dat in het oude Romeinse Rijk het perfect mogelijk was om deel te nemen 

aan religieuze handelingen zonder in de goden te geloven waarvoor men deze handelingen verrichtte. Volgens 

Balagangadhara betekende dit niet dat de Romeinen immoreel zouden geweest zijn, maar was het kenmerkend 

voor de Romeinse cultuur om dit onderscheid tussen handelingen en overtuigingen te maken. We zouden 

volgens  Balagangadhara  net  zoals  de  Verlichtingsdenkers  kunnen  argumenteren  dat  de  reden  dat  zij  dit 

onderscheid maakten, was omdat religie door de Romeinse politici werd gebruikt als ‘opium voor het volk’ of 

dat de Romeinse bevolking in de greep was van bijgeloof. Maar in plaats daarvan zouden we volgens hem 

beter  moeten luisteren naar  wat de Romeinen zelf  hierover  te  zeggen hebben en dit  beschouwen als  een 

beschrijving van hun cultuur, hen behandelen als echte feiten.217 Uit Cicero’s ‘De Natura Deorum’ blijkt dat de 

Romeinen ‘religio’ gelijkstellen aan ‘traditio’. Het voortbestaan van een traditie heeft geen andere reden nodig 

dan zichzelf.218 Filosofische argumenten over het al of niet bestaan van de goden waren voor de Romeinen niet 

in staat om de traditionele praktijk te beïnvloeden, de tradities werden zonder legitimatie overgenomen omdat 

het  de  overlevering  was  van  hun  voorouders.  Ook  Orye  is  van  mening  dat  hier  de  gestandaardiseerde 

handelingen,  de  cultuspraktijk  belangrijker  werd  geacht.219 Doordat  men de  traditie  volgde  van  de  eigen 

216 Balagangadhara (1993), p.38
217 Balagangadhara (1993), p.41
218 Balagangadhara (1993), p.43
219 Orye (2001), p.21



voorouders, stond men eerder onverschillig tegenover de tradities van andere mensen. Christenen en joden 

werden  hoogst  waarschijnlijk  vervolgd  omdat  zij  geen  tradities  waren,  geen  ‘religiones’.  Daartegenover 

claimden de christenen dé ware religie, het ware geloof te zijn en erkenden zij de Romeinse traditie niet als 

religie. De christenen geloofden dat God zich geopenbaard had in Christus en dat het einde der wereld moest 

verwacht worden. Je kan stellen dat de Romeinen de christenen in hun ogen als ‘atheïsten’ beschouwden, want 

ze waren aan geen enkele traditie trouw, ze kenden geen verleden en ze hadden geen eigen taal, ze vonden hun 

oorsprong dus niet bij één of ander volk.220 Om aan te tonen dat de christenen wel religie kenden en dat deze 

bovendien de oudste was, argumenteerden zij dat zij  de oudste doctrines hadden. Met andere woorden de 

christenen  legden  de  nadruk  op  het  woord  en  de  filosofie  en  keerden  zich  af  van  de  Romeinse 

‘traditio=religio’. De christenen zagen hun religie als de vervulling van het jodendom: Jezus was de verlosser. 

Jezus was de vervulling, de gewilde uiting van het woord van God om zich te openbaren op aarde. Meer nog: 

heel de menselijke geschiedenis werd de vervulling van de wil van God. De christenen claimden als enige de 

ware religie  te  hebben omdat  zij  deze doctrine volgden,  de anderen werden beschouwd als heidenen, als 

diegenen die bezeten waren door de duivel. De heidenen vertoonden gebruiken, rituelen, ceremonies die de 

uiting waren van het foute geloof in de duivel.221 De antiquiteit van een gebruik was geen voldoende reden om 

een  gebruik  uit  te  voeren,  want  het  was  goed  mogelijk  dat  over  de  geschiedenis  heen  de  voorouders 

afgedwaald waren van het goede pad dat God uitgestippeld had. De christenen waren ervan overtuigd dat hun 

religieuze praktijken de uitdrukkingen waren van de juiste overtuigingen. 

Mijn hypothese dat de obsessief-compulsieve stoornis religieus is, lijkt ook hier bij aan te 

kunnen  sluiten.  Bij  de  obsessief-compulsieve  stoornis  is  de  draaiende  motor  of  mechanisme  het  feit  dat 

gedachten niet overeenstemmen met je handelingen. Bijvoorbeeld: een patiënt moet zich elke dag dwangmatig 

uren onder douche wassen. In de meeste psychologische handboeken trof ik de verklaring aan dat de patiënt 

dit deed om een indringende gedachte weg te krijgen. Bijvoorbeeld als reactie op de gedachte dat zijn moeder 

doodgaat. Doordat hij zich wast gaat deze gedachte weg. De bijhorende gedachten moeten ‘de juiste’ zijn. Het 

is als het ware of je voortdurend wil checken of je gedachten wel overeenkomen met je handelingen. Ik geef u 

een voorbeeld dat duidelijk is. Als je een kruisteken maakt, is de normale bijhorende gedachte: In de Naam 

van de Vader,...Stel nu dat de OCD-patiënt op dit moment denkt: kak, pis,...dan komen zijn gedachten niet 

overeen  met  zijn  handelingen  en  voelt  hij  zich  gedwongen  dit  te  blijven  doen  totdat  zijn  gedachten 

overeenkomen met het maken van een kruisteken. Als ik de deur van mijn wagen sluit, mag ik aan niets anders 

denken of ik kan niet met zekerheid weten of de deur wel dicht is. Als ik met iemand zou praten terwijl ik de 

deur zou sluiten zou het kunnen zijn dat mijn lichaam mijn wil niet heeft uitgevoerd om de deur te sluiten. Ik 

heb  mijn  gedrag  kunnen veranderen  door  mijn  gedachten  los  te  laten  en  mijn  handelingen  niet  meer  te 

controleren, maar erop te vertrouwen dat als je een handeling uitvoert, je ze wel goed zal uitvoeren. Dat is de 

enige manier om te ervaren dat je gedachten geen slechte invloed hebben op je handelingen. Je moet je angst 

loslaten. Enkel gevaarlijke handelingen check ik nog wel eens zoals het controleren of de gaskraan niet open 

staat. Enkel als ik ervan uitging dat mijn gedachten een effect zouden hebben op mijn beoordeling in het 

hiernamaals of op het leven van anderen, kon ik mijn angst niet loslaten.    

V.2. Actie volgens de theoretische leerconfiguratie
220 Balagangadhara (1993), p.49
221 Balagangadhara (1993), p.55



Volgens  de  westerse  culturele  intuïtie  zijn  handelingen  die  iemand  uitvoert,  de  uitingen  van 

overeenkomstige gedachten van de uitvoerder.  Volgens deze intuïtie  kan men van elke  handeling vragen 

waarom zij wordt uitgevoerd. Een actie wordt hier beschreven als datgene wat een uitvoerder doet, wat hij 

denkt  te  doen,  wat  hij  met  de  actie  hoopt  te  bereiken.222 Zo  kan er  ook voor elke  actie  een  bewuste  of 

onbewuste motivatie worden blootgelegd. Een eerste mogelijkheid is dat deze bewuste of onbewuste motivatie 

biologisch bepaald is: iemand eet omdat hij honger heeft of iemand eet omdat hij onbewust werd beïnvloed 

door de reclamespot die hij net zag. Een andere mogelijkheid is dat deze motivatie aangeleerd is: zo is de 

drang om iets te presteren in je leven aangeleerd en komt zij niet in alle culturen voor.223 Ook Freud was er 

rotsvast  van  overtuigd  dat  alle  acties  uitingen waren van bewuste of  onbewuste  gedachten.  In  zijn  boek 

‘Psychopathologie van het dagelijkse leven’ beschrijft hij hoe de dagelijkse versprekingen, verschrijvingen, 

misgrepen, enzovoort een onderliggende betekenis hebben.   

Balagangadhara merkt op dat deze intuïtie sterk overeenkomt met religie, waar men ook altijd op zoek is 

naar de oorsprong van de dingen. Eigenlijk net zoals alles wat we (westerlingen) kunnen waarnemen in de 

wereld de wil van God is. Dat men in het westen acties als uitingen ziet van bijhorende gedachten is volgens 

Balagangadhara  ook  de  reden  waarom rituelen  in  het  westen  in  het  beste  geval  worden  beschreven  als 

doelloos,  zinloos.  Daarom  worden  rituelen  volgens  Balagangadhara  in  een  samenleving  waar  vragen  in 

verband  met  betekenis  domineren,  bekeken  als  irrationeel,  kinderachtig,  pathologisch.224 Balagangadhara 

maakt hier wel een punt als je weet dat slechts een heel klein percentage van de mensen die aan OCD lijden dit 

effectief ook melden. Iemand met OCD wil dit het liefst zo lang mogelijk verborgen houden omdat zijn gedrag 

irrationeel lijkt voor de buitenwereld en in het ergste geval voor zichzelf. 

Maar langs de andere kant zijn er genoeg mensen die niet denigrerend tegenover rituelen staan. Hendrik 

Pinxten  bijvoorbeeld  erkent  dat  in  het  westen  te  sterk  de  nadruk  ligt  op  het  tekstuele  en  tracht  op  een 

respectvolle manier de rituele manier van omgaan met de wereld te beschrijven. Pinxten volgt de benadering 

van Humphrey en Laidlaw en karakteriseert het ritueel als  een eigenschap van een handeling. Met andere 

woorden: een handeling heeft een ritueel karakter omdat een actie gestandaardiseerd is, overgeleverd is van 

generatie op generatie, en de uitvoerder de acties uitvoert ongeacht de eigen intenties, opinies of gevoelens. De 

identiteit van de actie bestaat letterlijk buiten of los van de kenmerken van de uitvoerder.225 Volgens Pinxten 

voeren participanten de rituelen uit omdat ze zich totaal overgeven of een totaal vertrouwen hebben, eerder 

dan dat ze in iets geloven. In die zin is de geritualiseerde actie intrinsiek betekenisloos!226 Maar naast het feit 

dat ze intrinsiek betekenisloos is, is de actie ook intrinsiek religieus volgens Pinxten en het is hierin dat hij zich 

afscheidt van de visie van Balagangadhara. Volgens Pinxten verwijst de geritualiseerde actie immers naar de 

heelheid of bewerkstelligt zij mee de heelheidervaring en wordt de uitvoerder buiten haar of zijn concrete, 

persoonlijke en tijdelijke wereld gevoerd.227 Het was me echter niet volledig duidelijk wat hij nu net bedoelt 

222 Balagangadhara (1993), p.464
223 Brysbaert e.a. (1996), p.502-525
224 Shweder (1991), p.53 Within the terms of the emerging Western dualism of mindless nature and self-

determined minds, physical nature and the natural environment had a legitamate place in the sheme of 
this, as did individuals, and jointly they typified the really real- but not society, tradition, and custom. It 
was an achievement of the enlightment to cast them out of reality as the heteronomous ( that is 
authoritarian and arbitrary) impositions of ancient and disposable regimes.
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met deze heelheid,  dat  een moeilijk te  omschrijven begrip lijkt  te  zijn.  Kunnen we wetenschappelijk wel 

aannemen dat het bestaat? Deze heelheid is volgens hem niet hetzelfde als iets bovennatuurlijks, maar zoals hij 

zich nu uitdrukt, wijst alles erop dat net hetgene is wat hij bedoelt. Het is begrijpelijk dat volgens Pinxten er in 

de mediterrane godsdiensten eigenlijk geen rituelen voorkomen. Daar kennen we enkel handelingen die een 

bepaalde uitleg of mythe begeleiden, of die gesteld worden ‘omdat’ een bepaalde inhoud of geloofsovertuiging 

moet onderstreept worden.228 Staal toonde bijvoorbeeld duidelijk aan dat er diverse hindoerituelen bestaan 

waaraan  geen  mythische  of  verbale  boodschap  verbonden is.  Pinxten  kan  echter  niet  ontsnappen  aan  de 

symbolische beschrijving van het  ritueel.  Hij is  immers van mening dat de menselijke verbeelding in het 

ritueel de zuiverste of meest religieuze vorm bereikt, net omdat elke verwijzing naar de dagelijkse wereld 

ontbreekt. In het ritueel gaat de mens volgens hem op een symbolische manier om met de wereld.229 Op die 

manier belaadt hij de rituele handelingen wederom met symbolische betekenissen. 

We moeten volgens Balagangadhara de zogenaamde ‘zinloosheid’ van het ritueel  toch nuanceren. Het 

ritueel is misschien dan wel zinloos omdat de handeling op zich geen inhoud heeft, maar de rituele manier om 

met de dingen om te gaan is wel zinvol omdat het een cultureel specifieke manier is om met de wereld om te 

gaan.  In  de  performatieve  leerconfiguratie,  zoals  Balagangadhara  die  terugvindt  in  India,  worden ‘acties, 

handelingen dus op een andere manier gekarakteriseerd dan in de theoretische leerconfiguratie van het westen. 

Het hele sociale proces in India, tot het schenken van thee toe, is volgens Balagangadhara geritualiseerd.230 

Balagangadhara tracht aan te tonen dat het verschil in  opvatting tussen de twee leerconfiguraties over wat 

handelingen zijn, haar ontstaan vindt in het ontstaan van millenaristische bewegingen zoals het christendom.  

    V.3. Actie volgens de performatieve leerconfiguratie 
Volgens  Balagangadhara  bracht  het  ritueel  in  India,  net  zoals  religie  in  het  westen,  een 

leerconfiguratie  voort.  In  deze leerconfiguratie  is  performatieve  kennis  dominant.  Niet  de kennis  óver  de 

wereld staat centraal, maar wel de praktische kennis om met de wereld om te gaan, met andere woorden de 

nadruk ligt er op handelingen. Dit wil echter niet zeggen dat er in de Indische samenleving geen theoretische 

kennis zou aanwezig zijn, maar ze is enkel niet dominant zoals dat in het westen het geval is! De moeilijkheid 

waarmee Balagangadhara worstelt is: hoe acties als acties te beschrijven in een theoretische leerconfiguratie, 

waar acties worden gezien als uitdrukkingen van iets anders, waar acties dus altijd een intentie hebben. Want 

in de performatieve leerconfiguratie bestaat actie op zich, los van de uitvoerder. Balagangadhara is niet de 

enige die de zinloosheid van het ritueel beschrijft ook Frits Staal doet dit op overtuigende wijze. Staal is net 

zoals Balagangadhara van mening dat het ritueel in tegenstelling tot wat anderen misschien beweren, niet uit 

symbolische handelingen bestaat die naar iets anders verwijzen. Van zijn informanten (rituele participanten) 

kreeg hij verschillende antwoorden:“Omdat het goed voor de samenleving is; omdat het onze plicht is; omdat  

wordt gezegd dat het tot onsterfelijkheid leidt;...”231 Het antwoord dat Staal echter het meest op deze vraag 

kreeg, was dat men handelde volgens de regels omdat dat zo hoort volgens de traditie. Kenmerkend voor een 

rituele uitvoering volgens hem is dat deze in zichzelf besloten en op zichzelf geconcentreerd is. Hun eerste 

zorg, zo niet hun obsessie, is de regels die in acht moeten worden genomen. De antwoorden op de vraag 
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231 Staal (1986), p.296



waarom men het ritueel uitvoert, zijn divers en wijzen volgens hem niet op een symbolische betekenis. De 

bedoeling of doel van het ritueel is volgens Staal, het ritueel zelf. Hieruit volgt niet dat het geen waarde zou 

hebben, maar dat de waarde die het heeft intrinsiek is. In tegenstelling tot het gewone handelen, telt niet het 

resultaat, maar de foutloze en nauwkeurige navolging van de regels. Het resultaat is wel belangrijk, maar het 

heeft alleen ritueel zin en kan slechts op de ritueel voorgeschreven wijze worden bereikt.232 Als de regels 

nauwkeurig worden gevolgd, is succes verzekerd. Dat verklaart volgens Staal ook waarom ritueel handelen 

een aangename en kalmerende werking heeft.233 

Staal beweert niet dat het ritueel geen nuttige nevenproducten zou hebben zoals het scheppen van een 

band tussen de deelnemers. Volgens hem moet daarin de verklaring worden gezocht in het voortbestaan van de 

rituelen. Staal stelt vast dat rituelen altijd angstvallig worden bewaard. Dit is volgens hem een bewijs te meer 

dat het ritueel zinloos is. Een instelling zoals het ritueel die gesloten is, kan volgens hem niet begrepen worden 

en kan net daarom enkel bewaard worden.234 

Dé stelling die Balagangadhara poneert over acties in de performatieve leerconfiguratie is dat zij geen 

uitvoerder hebben, dat zij doelloos zijn. Maar omdat Balagangadhara de performatieve kennis probeert te 

beschrijven binnen het kader van de theoretische leerconfiguratie kan hij eigenlijk niet anders dan deze 

uitspraak te nuanceren. Want in de theoretische leerconfiguratie kenmerkt een actie zich juist door het feit dat 

er ten eerste altijd iemand kan aangewezen worden als de uitvoerder van de actie en ten tweede dat de actie 

altijd een doel heeft. Daarom karakteriseert hij het bewustzijn van het zelf van de uitvoerder, van een 

handeling in de performatieve leerconfiguratie, als zijnde afwezig of zwak. Volgens Balagangadhara is het 

boeddhisme net zoals het hindoeïsme een voorbeeld van een performatieve leerconfiguratie en dus geen 

religie. Mijn kennis van het boeddhisme beperkt zich echter tot het tekstuele en bovendien is deze thesis zelf 

ook een vorm van tekstuele kennis. Toch zal ik in het volgende trachten aan te tonen dat de hypothese van 

Balagangadhara, met name dat het boeddhisme geen religie is,  plausibel is of alleszins veel vragen oproept 

bij het tekstuele beeld dat in het westen opduikt van het boeddhisme. Hiervoor zal ik trachten aan te tonen dat 

in het boeddhisme de performatieve opvatting over actie bestaat zoals Balagangadhara ze omschreef, met 

name: in het boeddhisme is er geen uitvoerder van actie, heeft men het over het zwakke zelf. Net zoals men 

in de theoretische leerconfiguratie het heeft over de betekenis van een actie kan men in het begrip 

‘wedergeboorte’ de betekenis terugvinden van de handeling binnen het boeddhisme.  

V.4. Als voorbeeld van een performatieve leerconfiguratie: het 

boeddhisme
Volgens Balagangadhara is het niet mogelijk om het over hét boeddhisme te spreken en dit zeker niet 

alleen aan de hand van de schriftelijke traditie. Volgens hem is het onjuist om te stellen dat bijvoorbeeld een 

brahmaan uit het zuiden van India hetzelfde wereldbeeld235 heeft als een brahmaan uit het noorden van India. 

232 Staal (1986), p.304
233 Staal (1986), p.305
234 Staal (1986), p.307
235 Volgens Balagangadhara is men nog altijd er niet in geslaagd om een niet-religieus wereldbeeld te 

identificeren. Dit wil volgens hem niet zeggen dat dit soort wereldbeeld niet zou bestaan, of dat er een 
verschil is tussen religie en wereldbeeld. Maar volgens hem heerst er een wijd verspreide en foutieve 
opvatting dat iedereen een wereldbeeld nodig heeft om te kunnen overleven. Met andere woorden, niet 
iedereen heeft een bepaalde representatie van de wereld nodig om te overleven. 



Net zoals het ook onjuist is om te stellen dat een boeddhist uit Tibet hetzelfde wereldbeeld heeft als een 

boeddhist uit China os Sri Lanka.236 

Toch spreekt men in westerse handboeken vaak over hét boeddhisme. Zoals eerder vermeld, is het 

volgens Balagangadhara kenmerkend voor een religie zoals het christendom om kennis over de wereld te 

vergaren: “To know a people or a culture is to know about…yes, their beliefs.”237 Bovendien is deze kennis 

steeds uit te drukken in woorden, of beter nog deze kennis is steeds uit te drukken in tekst. Ook Pinxten is 

van mening dat de nadruk op het tekstuele enkel voorkomt bij de verschillende mediterrane religies zoals het 

christendom en de islam. Daarom stelt Pinxten de menselijke actie voor als basiscategorie voor cultuur en 

menselijke fenomenen in het algemeen. Met andere woorden volgens hem moeten we taal eerst zien als het 

geheel van taaldaden. En ook het denken is volgens hem een geheel van acties zoals: zoeken, vergelijken, 

selecteren van informatie, enzovoort. Volgens hem geeft het beschrijven van religies vanuit woord of tekst 

een partijdig (en vooral christelijk) beeld.238 

Volgens Balagangadhara gaat men in India op een heel andere manier om met teksten. Volgens hem is 

hét grote verschil met de christelijke traditie dat de waarheid van een verhaal binnen de Indische cultuur niet 

van belang is: “It makes sense to ask whether the New Testament references to Jesus Christ, in the stories 

about Jezus of Nazareth, are to a ‘historical Jezus’. To ask a parallel question about, say, Rama is to betray 

an absolute ignorance of what the story is...namely that it is a story.”239  Met andere woorden in de Indische 

cultuur kan een verhaal uit de ‘heilige boeken’ wáár zijn ook al is het een fictief verhaal. In het christendom 

daarentegen is het van uitermate belang dat Jezus Christus echt geleefd heeft, wil de Bijbel wáár zijn. 

Volgens Balagangadhara is het hindoeïsme net zoals het boeddhisme en het jainisme geen religie, 

omdat het onder andere niet tekstueel kan worden overgedragen van generatie op generatie. Volgens 

Balagangadhara:

1) Het hindoeïsme net zoals het boeddhisme en het jainisme heeft geen authoritatieve teksten 

         zoals het christendom die kent. Volgens hem weet bijna geen enkele modale Indiër wat 

         er in de Veda’s of de Upanisads staat, zelfs niet wanneer men brahmaan is (de 

           zogenaamde priesters van het brahmanisme).240 

     2)Het hindoeïsme net zoals het boeddhisme kent geen standaard interpretatie van de 

‘heilige teksten. De Rig Veda241 levert ons bijvoorbeeld verschillende creatieverhalen. Er lijken geen 

grenzen te zijn zoals dat bijvoorbeeld in het christendom of de islam wel het geval is. Jezus is 

bijvoorbeeld in geen één van de christelijke interpretaties de zoon van de duivel net zoals Mohammed 

geen landloper is.242 

     3)De teksten uit het hindoeïsme en het boeddhisme kennen ook geen hiërarchie om 

eventuele interne disputen te beslechten.243 

236 Balagangadhara (1993), p.422
237 Balagangadhara (1993), p.449
238 Pinxten (2000), p.99-100
239 Balagangadhara (1993), p.408
240 Balagangadhara (1993), p.416
241 Narasimhan (1990), p.13 The main Vedic texts are four: the Rig-Veda, Atharva-Veda, Sama-Veda and the 

Yajur-Veda. The Rig-Veda is said to predate the rest, with some of its hymns believed to have been 
composed even earlier than 4000BC. 
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     4)Het boeddhisme kent ook niet enige vorm van organisatorische hiërarchie zoals 

bijvoorbeeld de Kerk.244 

Een andere reden is volgens hem dat de vraag naar de oorsprong van de

kosmos, wat volgens hem juist kenmerkend is voor elke religie, in het boeddhisme en het hindoeïsme 

niet wordt gesteld, toch niet op de manier zoals dat in het westen gebeurt.245 In het boeddhisme bestaat er 

immers een veelvoud aan verhalen over de creatie van de wereld. De reden hiervoor is volgens 

Balagangadhara dat in het boeddhisme de creatie niet wordt gezien als een uniek en eenmalig gebeuren. Er 

bestaan verschillende creatieverhalen, die bovendien allemaal voor wáár worden aangenomen! Misschien is 

het zelfs beter om helemaal niet te spreken over de creatie in het boeddhisme.

Dat de oorsprong en historiciteit belangrijke determinanten zijn in het westen vinden we ook terug in de 

eerste vraag die de westerse intellectuelen zich afvroegen bij hun contact met het boeddhisme. Men wilde 

namelijk weten of de historiciteit van Boeddha te bewijzen was. Om een waarheid te kunnen claimen, gingen 

de westerse intellectuelen ervan uit dat het boeddhisme gesteund moest worden door het bewijs dat Boeddha 

daadwerkelijk geleefd had.246 Volgens Balagangadhara was het de westerse houding ten opzichte van de 

eigen geschriften die ervoor zorgde dat deze vraag naar de historiciteit van Boeddha zo belangrijk werd. 

China, dat volgens westerse antropologen enorm veel belang hechtte aan geschiedenis, stelde zich deze vraag 

bij het contact met het boeddhisme (hoewel er ook sterke negatieve gevoelens waren tegenover het 

boeddhisme) niet! Blijkbaar was deze vraag binnen de Chinese cultuur (en zoals Balagangadhara aantoont 

ook in de Indische) niet interessant genoeg.247 

Uit de hypothese van Balagangadhara komt naar voor dat hét belangrijkste verschil met religie is dat er 

in de performatieve leerconfiguratie anders tegen acties wordt aangekeken. Zoals gezegd, zijn handelingen in 

de performatieve leerconfiguratie niet de uitingen van overeenkomstige gedachten. Religieuze handelingen 

zijn in deze hypothese niet symbolisch geladen zoals Pinxten het zegt. Ook in de geschreven bronnen van het 

boeddhisme vinden we terug dat het helemaal niet evident is de scheiding tussen actie en uitvoerder zomaar 

te trekken: “The view that movement is identical with the mover is not proper. The view that the mover is  

different from the motion is not proper... An agent proceeds depending upon action and action proceeds 

depending upon the agent...An agent is like a created form and his action is like his creation. It is like the 

created form created by another who is created.”248 

Als je dit onderscheid niet duidelijk kan maken, kan je ook niet met zekerheid zeggen wat wat voortbracht. 

God als creator kan in ieder geval in het boeddhisme niet onderscheiden worden van zijn schepping.

Omdat Balagangadhara probeert om acties uit de performatieve leerconfiguratie te beschrijven in een 

theoretische (omdat academische kennis nu eenmaal tekstueel is), beschrijft hij het ego van de uitvoerder van 

de actie als zijnde zwak of afwezig.249 Hiervan vond ik inderdaad tekstuele informatie terug in de opvatting 

van het boeddhisme (meer specifiek in het boeddhisme van ‘het Kleinere Voertuig’) over het zelf. 

244 Balagangadhara (1993), p.421
245 Balagangadhara (1993), p.398
246 Dessein (1999), p.14 Er wordt van uit gegaan dat Boeddha tussen 448 en 368 vóór Christus leefde en een 

prins was  uit de Sakya-clan, vazallen van koning Prasenjit van Kosala.
247 Balagangadhara (1993)
248 Balagangadhara (1993), p.473
249 Balagangadhara (1993), p.470



Een voorbeeld hiervan vormt het boek ‘Boeddha, zijn Leer en zijn Gemeenschap: een inleiding tot 

geschiedenis, filosofie en kloosterleven’ van Bart Dessein en Ann Heirman (dat deel uitmaakt van de cursus 

boeddhisme en gegeven wordt aan de RUG). Om een beeld te schetsen van het boeddhisme baseren de 

auteurs van het boek zich naar eigen zeggen hoofdzakelijk op de verzameling van boeddhistische geschriften. 

Dus nogmaals: Balagangadhara merkt op dat tekstuele kennis van het boeddhisme nooit 

volledig haar object zal kunnen beschrijven. Maar dit neemt volgens hem niet weg dat 

teksten wel ondersteunende informatie kunnen bevatten. Zo vond ik in dit boek dat:

1)het ego in het boeddhisme zwak is:

Volgens de boeddhistische heilsleer van het kleinere voertuig is een mens een combinatie van vijf 

elementen of aggregaten: materie, gewaarwording, voorstellingen, vormende krachten en het bewustzijn. 

Deze vijf aggregaten zijn continu aan verandering onderhevig. Alles wat aan verandering onderhevig is, is 

bovendien onderworpen aan het lijden. En omdat de mens een samenstelling is van deze vijf aggregaten, 

ontsnapt bijgevolg niemand aan lijden.250 Bij het overlijden van de persoon, ontbindt deze combinatie van 

samengestelde aggregaten. Afhankelijk van de daden die men in vorige levens stelde, verbinden de vijf 

aggregaten zich ‘als een beeld in de spiegel’tot een nieuw leven.251 Net zoals jouw spiegelbeeld, jouw 

spiegelbeeld is en niet dat van iemand anders, zo zijn het ook jouw aggregaten en niet die van iemand anders. 

Maar een spiegelbeeld is ook ‘iets’ anders dan ‘jezelf’, dus is het eigenlijk niet mogelijk om over een 

voortzetting van het zelf te praten. 

Blijkbaar is het niet vanzelfsprekend om te spreken over een zelf binnen het boeddhisme.252 Evenmin 

wordt binnen deze traditie gesproken over een scheiding tussen lichaam en geest, waarbij dat het lichaam 

uitvoert wat de geest het opdraagt te doen. In het boeddhisme gaat men er bovendien ook niet vanuit dat de 

geest blijft verder bestaan na de dood. Het is iemands handelen dat binnen de boeddhistische traditie de vorm 

van de wedergeboorte bepaalt. Enkel door te handelen vanuit het besef dat er geen zelf is, is een betere 

wedergeboorte mogelijk. 

2)de oorzaak van het lijden en wedergeboorte:

De vijf aggregaten verenigen zich tot een nieuw bestaan als gevolg van een oorzakelijk proces. Dit 

proces wordt beschreven in een formule van twaalf schakels die men het ‘ontstaan in onderlinge 

afhankelijkheid’ noemt. Deze twaalf schakels zijn: 1)onwetendheid: niet erkennen dat er geen zelf is. 

2)vormende krachten: Daar men niet weet dat er geen zelf is, stelt men allerlei handelingen om dit ‘zelf’ 

allerlei aangename gewaarwordingen te laten ervaren. 3)primair bewustzijn: bewustzijn is het eerste element 

van een nieuw leven, het is de vorm van bewustzijn die een pasgeborene bezit. 4)psychofysisch complex: Dit 

is het geheel van zes vermogens die nog niet actief zijn. 5)de zes actieve vermogens 6)contact: de zes 

vermogens komen in contact met hun respectievelijke objecten. 7)gewaarwording 8)dorsten: bij een 

250 Dessein en Heirman (1999), p.100
251 Dessein en Heirman (1999), p.106
252 Humphreys (1951), p.20-21 The Atman of the Upanishads is the absolute self, and is the property of no 

man. But this by the Buddha’s day had become debased into an immortal antity within each mind of 
which it was even possible to give the size. Against this view of the Atman (Pali: Atta) the Buddha 
taught the doctrine of non-Atman (Pali: Anatta) in which he analysed the thing called man and proved 
it to contain no single permanent factor, nor anything resembling a changeless and immortal ‘soul’. 



aangename gewaarwording verlangt men naar meer van die dergelijke gewaarwording of bij een 

onaangename gewaarwording verlangt men naar minder van dergelijke gewaarwording. 9)grijpen: dit is de 

gehechtheid aan de elementen van het bestaan, waardoor men nieuwe handelingen stelt. 10)door deze 

handelingen zal er een nieuw toekomstig bestaan ontstaan 11)dit zal leiden tot een nieuwe geboorte 12)en dit 

nieuwe leven zal weer leiden tot ouderdom en dood.253 

In deze formule van het ontstaan in onderlinge afhankelijkheid, vinden we een filosofische verklaring 

voor het lijden terug: er is lijden omwille van oorzakelijkheid. In opgaande volgorde, dus van onwetendheid 

naar ouderdom en dood, leiden deze twaalf schakels tot een wedergeboorte. De verlichte persoon doorloopt 

deze twaalf schakels in neergaande volgorde: dus van ouderdom en dood naar onwetendheid. Dit is de enige 

manier om uit de kring der wedergeboorten te stappen, het nirvana (letterlijk: uitgeblazen) te bereiken. Dit 

betekent niets meer dan het ‘uitdoven’ van de verkeerde visie dat er een zelf zou zijn.254 

3)karmische handelingen:

De visie dat er een zelf zou zijn, leidt tot gewilde handelingen. Deze handelingen zijn karmisch geladen, 

en leiden tot een verderzetting van de kring der wedergeboorten. Door goede daden kan men zich in de loop 

van deze vele opeenvolgende levens evenwel een betere wedergeboorte verzekeren. Maar de enige manier 

om aan wedergeboorte te ontsnappen is de gewilde handelingen te stoppen. Hiervoor moet men het dorsten 

een halt toeroepen waardoor men niet meer zal herboren worden en het nirvana verwezenlijken, oplossen in 

het niets. 255

4)het begrip ‘leegte’:
In het boeddhisme van het grotere voertuig, dat zichzelf ziet als de voortzetting256 van het kleinere 

voertuig, wordt er een nieuw begrip ten tonele gevoerd. Dit begrip is de ‘leegte’. In deze ‘filosofische’ 

richting ligt de nadruk op de wijsheid als een van de zes essentiële deugden van een bodhisattva257. Wijsheid 

wordt hier gezien als een bewustzijnstoestand. In deze toestand begrijpt men de ‘leegte’. Men begrijpt dat 

alle entiteiten zonder een ‘zelf’ zijn, dat geen enkele entiteit een ‘eigenheid’heeft, of met andere woorden: 

van niets kan gezegd worden of het bestaat of niet.258 Deze wijsheid is volgens de volgelingen van de 

madhyamakaleer ook van toepassing op ‘oorzakelijkheid’ en zelfs op ‘nirvana’. Volgens deze leer kunnen er 

in elke argumentatie vier alternatieven voorkomen:                  

      1) “A”

      2) “niet-A”

      3) “zowel A als niet-A”

      4) “noch A noch niet-A”

253 Dessein en Heirman (1999), p.100-101
254 Dessein en Heirman (1999), p.116-117
255 Dessein en Heirman (1999) p. 116 De staat van nirvana is ontoegankelijk voor het menselijke verstand, en is 

bijgevolg niet onder woorden te brengen. Boeddha spreekt daarom zelf niet over nirvana, maar over de 
manier waarop die staat bereikt kan worden. 

256 Dessein en Heirman (1999) p. 148, Het was rond de tweede eeuw na Christus dat Nagarjuna de 
Madhyamaka leer (het grotere voertuig) oprichtte.

257 Dessein en Heirman (1999) p. 162, Een bodhisattva is een figuur die bestemd is om in een volgend leven het 
 boeddhaschap te bereiken. opm: Het is iemand die het nirvana heeft verwezenlijkt maar ‘verkiest’ in 

de wereld te blijven handelen voor het goed van anderen.
258 Dessein en Heirman (1999), p.159



Door toepassing van deze alternatieven wordt aangetoond dat van niets kan beweerd     

worden dat het bestaat of niet bestaat. Toegepast op het boeddhistische concept van oorzakelijkheid betekent 

dit: “1)Het is zo dat een gevolg reeds in zijn oorzaak aanwezig is; 2)het is niet zo dat een gevolg reeds in zijn 

oorzaak aanwezig is; 3)het is zo dat een gevolg zowel reeds in zijn oorzaak aanwezig is als niet in zijn 

oorzaak aanwezig is; 4)het is niet zo dat een gevolg reeds in zijn oorzaak aanwezig is, maar evenmin is het  

zo dat een gevolg niet reeds in zijn oorzaak aanwezig is.” 259 

Door de consequenties van deze vier alternatieven aan te tonen bewijst de madhyamakaleer dat de vier 

hypothesen onmogelijk zijn. 1)Als een gevolg reeds in zijn oorzaak aanwezig zou zijn, dan zou dit gevolg in 

deze oorzaak zichtbaar aanwezig moeten zijn: dan zou het niet meer moeten ontstaan: het bestaat namelijk 

reeds (in zijn oorzaak). 2)Als een gevolg niet reeds in zijn oorzaak zou aanwezig zijn, dan zou dit betekenen 

dat een gevolg ontstaat uit iets waar het geen verband mee heeft, of anders gesteld: iets ontstaat uit het niets. 

Bij uitbreiding betekent dit dat om het even wat om het even wat kan voortbrengen. Zo, bijvoorbeeld, moet 

hennep melk kunnen voortbrengen. 

3)Gezien beide enkelvoudige alternatieven foutief zijn, is het zo dat de combinatie van beide ook onmogelijk 

is. 4)Als een gevolg niet reeds in zijn oorzaak aanwezig is, dan vertoeft het buiten zijn oorzaak. Dat het 

buiten zijn oorzaak vertoeft, wordt precies ontkend in de tweede hypothese. Hiermee wordt aangetoond dat 

het bestaan of niet bestaan van oorzaak en gevolg niet op rationele wijze te benaderen is. Daar alle entiteiten 

zowel oorzaak als gevolg zijn, kan bijgevolg van geen enkele entiteit beweerd worden dat zij bestaat of 

niet.260 

Wat ik hier mee wil aantonen is dat hoewel in bepaalde samenlevingen de nadruk ligt op het gebruik 

van de ratio, deze door middel van rationele argumenten zoals hierboven in vraag kan worden gesteld. Het 

begrip ‘leegte’ lijkt iets te zijn dat enkel intuïtief kan worden aangevoeld. Inzicht in de leegte sluit 

automatisch het ‘rationele denken’ uit. De intuïtieve wijsheid wordt weergegeven als ‘het pad van het 

midden’ (madhya=midden), dit betekent dat geen enkele stelling wordt aangenomen. Dit wil echter niet 

zeggen dat de madhyamakaleer nihilistisch is, want negatie is immers een rationeel concept.261 Als men het 

inzicht dat alles leeg is, zou toepassen op de boeddhistische stellingen zelf, dan blijkt dat zelfs van het 

nirvana niet kan worden gezegd of het bestaat of niet! Daarom introduceert de richting het concept van de 

‘conventionele waarheid’ en de ‘absolute waarheid’. Alle entiteiten bestaan slechts op conventioneel niveau, 

op het absolute niveau zijn alle entiteiten leeg.262

Zoals ik al zei, karakteriseert Balagangadhara (weliswaar binnen de theoretische leerconfiguratie en in 

verhouding tot het westerse zelf) het Indische ‘zelf’ als zwak. Ook vanuit de psychoanalyse wordt dit beeld 

door verschillende pschychoanalytici bevestigd. Een voorbeeld hiervan vinden we terug in het boek ‘In 

Search of Self in India and Japan’ van de Amerikaanse psychoanalyticus Alan Roland.  Hij toonde aan dat 

in India het ‘zelf’ eerder kan gekarakteriseerd worden als ‘familiaal’ in tegenstelling tot het westerse 

‘geïndividualiseerde’ zelf.  Zo is volgens Roland de theorie van Erikson over de ontwikkeling van een 

autonoom ‘zelf’ te eurocentrisch en meer specifiek te Amerikaans. In de Amerikaanse maatschappij is een 

259 Dessein en Heirman (1999), p.159
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gezond ontwikkelde persoon volgens Erikson in staat om autonoom: een partner, een educatie, een baan, een 

woonplaats, een waardensysteem,  enzovoort te kiezen. Deze ontwikkeling naar autonomiteit gaat volgens 

Erikson gepaard met allerlei conflicten en crisissen die dienen opgelost te worden.263 In deze visie van 

gezonde psychische ontwikkeling is het dus logisch dat het Indische individu, of nog beter, heel de Indische 

maatschappij, als onderontwikkeld wordt gezien, want in de traditionele Indische maatschappij worden nog 

steeds huwelijken gearrangeerd, een educatie wordt in de meeste gevallen gekozen door de ouders, 

individuen moeten dagelijks rituelen uitvoeren, enzovoort. Vanuit westers standpunt lijkt het alsof de vrije 

wil in de Indische samenleving ver te zoeken is. Deze denigrerende beschrijving van de Indische cultuur, ligt 

volgens Roland in de lijn van de beschrijvingen ten tijde van het Britse koloniale bestuur dat gedurende twee 

eeuwen India in zijn greep hield. Zoals Edward Saïd het op duidelijke wijze in zijn boek ‘Oriëntalism’ 

aantoont, wordt de Ander (hier: India) beschreven in termen van de eigen ontwikkeling, als een beeld van 

zichzelf (hier: als een beeld van Engeland).264 

Omdat de Britse kolonisatie sterk haar stempel drukte op de Indische maatschappij en haar bevolking 

(en diens zelfbeeld), is het nuttig om hier wat dieper op in te gaan. Ten tijde van de Britse kolonisatie werden 

radicaal nieuwe vormen van politieke, economische, sociale, educatieve instituties, wetten geïntroduceerd. 

India werd geïntroduceerd in het vrije markt principe, westerse wetenschap en technologie enz.265 Dit had in 

eerste instantie vooral een blijvend effect op de meer literaire gemeenschap van India. Wetenschap wist zich 

in deze hoge kringen van de Indische samenleving goed te nestelen. Veel Indiërs zagen geen graten in het 

overnemen van de wetenschappelijke visie, want het werd aanzien als een goede manier om één van de 

zovele realiteiten die deel uitmaakten van de kosmos, te onderzoeken.266 Dus nogmaals: in de Indische 

maatschappij bestaat er wel theoretische kennis, alleen is zij daar ondergeschikt aan de performatieve kennis. 

Dit is hoe Balagangadhara de confrontatie tussen de Westerse (wetenschap) en de Indische cultuur op een 

bepaald moment in zijn boek beschrijft: 

“Consider the following two cultures. There is one culture so obsessed with an ‘intellectual’ chaos and 

an ‘intellectual’ order that it channelled all the energies of its intellectuals towards ‘discovering’ the 

postulated chaos and the order buried underneath. This culture produced philosophers, theologians, and 

scientists (both natural and social). Theories, of whatever kind, were thus destined to break away from 

practical life- if for no other reason than the fact that they denied any experiental order. Not only did these 

theories break away in the sense that they had less and less to do with the experiental units but also, more 

importantly for my purposes, opposed theories to practical life. Given a good set of principles, good rules,  
263 Roland (1988), p.20-21
264 Saïd (1995), p.300-321 The  Orientalist tries to see the Orient as an imitation West which, according to 

Bernard Lewis, can only improve itself when its nationalism ‘is prepared to come to terms with the 
West’. The principal dogmas of Orientalism exist in their purest form today in studies of the Arabs and 
Islam. Let us recapitulate them here : one is the absolute and systematic difference between the West, 
which is rational, developed, humane, superior, and the Orient, which is aberrant, undeveloped, inferior. 
Another dogme is that abstractions about the Orient, particularly those based on texts representing a 
‘classical’ Oriental civilization, are always preferable to direct evidence drawn from modern Oriental 
realities. A third dogma is that the Orient is eternal, uniform, and incapable of defining itself ; therefore 
it is asumed that a highly generalized and systematic vocabulary for describing the Orient from a 
Western standpoint is inevitable and even scientiffically ‘objective’. A fourth dogma is that the Orient is 
at bottom something either to be feared or to be controlled.  

265 Roland (1988), p.17-18
266 Roland (1988), p.25



good statutes- the emergence of a good society and a good human being appeared as logical consequences.  

As the intellectual energies of this culture shifted to locating the rational bases of social and human life, the 

transmission of practical or performative knowledge was arrested, impeded, lost all significance and became 

secondary. The practical life and interactions of a people, correspondingly and over a period of time,  

became impoverished. Theories grew rich and sophisticated; daily life barren and poor. And then, there was 

(is?) another culture. All its intellectual energies went towards creating, sustaining, and continuously 

modifying a social/practical order. The order in the society could be seen and experienced. Practical actions  

became sophisticated, patterns of interaction wide and variegated. Theoretical disquisitions about imagined 

orders were neither essential nor very much encouraged. A peculiar kind of theoretical poverty emerged as a 

result- again, over a long period of time. These two cultures met in the most unhappy of circumstances. One 

was willing to learn, the other thought that it could only teach…in India, knowledge- theoretical  

knowledgein a very broad sense of the term- is not seen as a product of learning. It is not as much a result of  

the learning-effort put in by an individual as it is a gift given by the teacher. Acquisition of knowledge 

requires, maximally, a peculiar kind of receptivity on the part of the pupil- a readiness to receive the gift  

from the teacher.”267 

Hierbij merkt Balagangadhara op dat zijn beschrijving een sterke vereenvoudiging van de werkelijkheid 

is. Want in werkelijkheid vindt er een mutatie plaats en is de Aziatische cultuur volgens  hem bezig om zich 

in een versneld tempo aan te passen aan de westerse wetenschappen. Hij is niet van mening dat dit wil 

zeggen dat de Aziatische culturen hiermee bezig zijn om een bepaald wereldbeeld over te nemen, wetenschap 

beoefenen is voor hen nog altijd performatief van aard.268 “Asia is becoming ‘westernized; but in an Asian 

way.”269

 De Britse oriëntalisten beschreven India in vergelijking tot Engeland als een onderontwikkelde, dode 

cultuur. Dit standpunt werd later bijgestaan door neerbuigende attitudes vanuit christelijke kant. De meeste 

hindoe rituelen en vereringen werden door de Kerk bestempeld als idolatreus en barbaars. Deze 

veroordelingen gingen zelfs zo ver dat men ervan overtuigd was dat moderniteit enkel en alleen mogelijk was 

door evangelisatie van de Indiërs.270 En zoals hierboven al aangehaald werd, slaagden sommige psychologen 

zoals Erikson er niet in om uit het eurocentrische keurslijf te ontsnappen. Hoe hard sommige Indiërs ook hun 

best probeerden te doen om zich aan te passen aan de Britse manier van samenleven, toch werden zij door 

hun overheersers denigrerend benaderd. De Britten kenden de Indiërs eigenschappen toe zoals: vrouwelijk, 

zwak, ongemanierd, enzovoort.271 Indiërs van de eerste generatie die trachtten zich de westerse levensstijl 

eigen te maken, werden bovendien vaak door hun eigen meer traditionele samenleving verworpen. De 

kinderen van deze verwesterde Indiërs hadden volgens Roland vaak moeite om af te rekenen met een 

innerlijke strijd tussen hun Indische (vooral via de moeder overgeleverd) en westerse principes (vooral 

overgeleverd door de vader).272 Een voorbeeld hiervan zijn de Parsis die een kleine gemeenschap te Bombay 

vormen. Zij zagen de Britten als welkome gasten die verandering en vooruitgang met zich mee brachten. 

Bovendien waren ze ervan overtuigd dat de overheersing van de Britten het bewijs was van de mannelijke 

267 Balagangadhara (1993), p.482-484 
268 Balagangadhara (1993), p.485
269 Balagangadhara (1993), p.485
270 Roland (1988), p.19
271 Roland (1988), p.19
272 Roland (1988), p.25-47



superioriteit (die de Britten zichzelf toeschreven).273 De Parsis werden de financieraders en onderhandelaars 

voor de Britten en kenden onder de Britse regering gouden tijden. John Malcom, de Britse goeverneur van 

Bombay merkte zelfs op dat: “there is nobody of natives in India so remarkable for their intelligence and 

enterprise as the Parsis. Bombay has owed its advancement in a great degree to this class.”274 De Parsis 

vereenzelvigden zich met hun Britse bezetters en beschreven zichzelf in hun literatuur bijvoorbeeld als volgt: 

“As Parsis advance every year in civilization and enlightement, they copy more closely English manners and 

modes of living.”275 Ze zagen zichzelf als verheven boven hun barbaarse landgenoten: ze kleedden zich 

westers, volgden bijna allemaal (zelfs de vrouwen) een schoolse opleiding,…en zagen zich als mannelijke 

tegenhangers van hun landgenoten.276 Maar toen de onafhankelijkheid onafwendbaar leek, zagen de Parsis 

zich van hun troon gestoten. Hun macht verminderde sterk en andere gemeenschappen keken neerbuigend 

naar deze ‘verraders’. Zelfs de oudere generatie Parsis verweet de jongere generatie Parsis van niet mannelijk 

genoeg te zijn, niet ambitieus te zijn, lui te zijn en zelfs impotent te zijn.277

Zoals al gezegd, begon ten tijde van de Britse overheersing de wetenschap in India 

sterk te floreren en werd er gepoogd om westerse theorieën toe te passen. Zo werd in 1922 

de ‘Indian Psychoanalytic Society’ (één van de oudste leden van de ‘International 

Psychoanalytic Association’) opgericht door Girindrasakhar Bose, een Bengalese dokter. 

Bose zette een psychoanalytische koers die zeer nauw aanleunde bij de ideeën van Freud, 

met wie hij een levenslange correspondentie onderhield. Het theoretische standpunt van de 

psychoanalyse in India kan men het best omschrijven als ‘klassiek-Freudiaans’. Deze 

klassieke-Freudiaanse leer houdt volgens Roland te weinig rekening met culturele, sociale 

en historische factoren.278   

De vraag die we ons hierbij kunnen stellen is: hoewel de Indische cultuur nooit zelf 

een theorie over het onderbewustzijn heeft voortgebracht, is de Freudiaanse theorie er 

erg populair kunnen worden, hoe kon dit? Op deze vraag zijn er ontzettend veel 

antwoorden mogelijk. Zo is het goed mogelijk dat een bepaald deel van de Indische 

bevolking zich wou vereenzelvigen met de psyche van haar bezetter. Wat weten we 

eigenlijk over de Indische ‘spiritualiteit’? Wel, in de westerse wetenschap geldt de 

algemene overtuiging dat in de Indische samenleving de principes van karmische 

handelingen en wedergeboorte heersen. Indien dit inderdaad zo is dan wil dit zeggen dat er 
273 Luhrmann (1996), p.340
274 Luhrmann (1996), p.333
275 Luhrmann (1996), p.338
276 Luhrmann (1996), p.340 The collonial authorities were generally seen as rational, progressive, controlled 

and masculine, in contrast to their supposedly irrational, traditional (primitive), untamed, effeminate 
subjects[te colonized]. Some scholars understand these semiotics as a psychodynamic scramble, on the 
part of the colonizers, to master the terrible sense of isolation and worthlessness created in the foreign 
overlord through the colonial encounter.
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in zulke samenleving veel belang wordt gehecht aan het ‘lot’. De Freudiaanse theorie 

wordt soms ook bestempeld als erg deterministisch: alles heeft een reden, alles kan 

verklaard worden via de vroegste ervaringen van de persoon. Freud meent dat dit 

verschillend is van het geloof in een uitwendig lot, het lot waar hij het over heeft is een 

intrapsychisch lot.279 Deze opvatting verschilt van de opvatting van iemand die van mening 

is dat zijn leven een voortzetting is van een vorig leven. Het idee is dat door goede en 

gewilde handelingen te verrichtten, er een beter leven kan verwacht worden. In die zin 

heeft de mens, althans voor het boeddhisme, zijn eigen lot in handen volgens het principe: 

‘You reap what you sow’. Een voorbeeld zal misschien het verschil duidelijk maken: stel, 

je bent weduwe geworden of met andere woorden je man is vóór jou gestorven. Volgens 

het hindoeïsme betekent dit dat je hebt gezondigd in je vorige leven en dat je hiervoor moet 

boeten. Daarom wordt van weduwen in de Indische samenleving verwacht dat zij voor de 

rest van hun leven op de grond slapen, geen sieraden meer dragen, in het zwart gekleed 

gaan, enzovoort. Volgens sommigen is dit ook de reden waarom sommige weduwen (zeker 

op jonge leeftijd) sati uitvoeren. Sati is namelijk het ritueel waarbij de weduwe samen met 

het lijk van haar man wordt verast en waarbij er in de meeste gevallen spontaan een 

‘bedevaartplaats’ ontstaat die jaarlijks vele ‘sati-vereerders’ trekt.280 Verwesterde Indiërs 

zien dit ritueel vaak als een barbaars iets en dikwijls als de enige uitweg voor een weduwe 

om verlost te zijn van het juk dat op haar schouders wordt gelegd.281 Maar er zijn nog altijd 

bepaalde opvattingen in het hindoeïsme waarin sati wordt beschouwd als het meest 

overtuigende teken van onvoorwaardelijke liefde en eigenlijk de enige ‘juiste’ manier. 282

279 Freud (1941)
280 Narasimhan (1990), p.3 The original Sati of mythology was not a widow and did not immolate herself on 

her husband’s pyre. She was the daughter of Daksha, son of Brahma. Sati was married to Shiva, another 
of the Trinity which includes Brahma and Vishnu. Once, when Daksha wished to perform a grand 
sacrificial ceremony, he invited everyone except his son in law whom he wanted to humiliate. Sati felt 
so outraged at this insult to her husband that she invoked a yogic fire and was reduced to ashes, with a 
prayer that she should be reborn as Parvati and become Shiva’s consort again. It is believed that only a 
woman endowed with divine strenght would have chosen an end trough fire. Such a woman blesses the 
family for seven generations before and after. The family itself Acquires not ignominy but instant 
celebrity status.

281 Narasimhan (1990),p.29-37 For the ideal woman, the pativrata, there could be no existence apart from that 
of the husband: “If her husband is happy, she should be happy; if he is sad, she should be sad, and if he 
is dead, she should also die. Such a wife is called pativrata.” If loyalty, chastity and devotion in a 
woman assumed such an overriding emphasis, it followed that her existence lost its rationale once the 
husband was dead. If a woman who begame widowed continued to exist, it was a miserable existenceat 
best, with social, economic and religious injunctions against her. A widow’s life-span was considered a 
“waiting period”, to be spend in prayer so that whan she eventually dies she might in the after life be 
reunited with her husband. Under the circumstances, it is hardly surprising that a woman often burned 
herself to dead along with her husband’s corpse.

282 Narasimhan (1990), p.98-104 Ananda Coomaraswamy has said, “This last proof of the perfect unity of body 
and soul, this devotion beyond the grave, has been chosen by many of our western critics as our 
reproach; we differ from them in thinking of our suttee not with pity, but with understanding, respect 
and love. So far from being ashamed of our suttee, we take pride in them; that is even true of the most 



Wat voor dit betoog echter van meer belang is, is dat in de Indische samenleving een 

weduwe blijkbaar verantwoordelijk wordt gesteld voor een schijnbaar natuurlijke 

gebeurtenis: de dood van een ander. Haar lot ligt bezegeld in de karmische handelingen die 

zij in een vorig leven heeft verricht. Dit is niet het geval in de Freudiaanse therapie: een 

mens wordt volgens Freud getekend door zijn of haar eerste (en ook latere) ervaringen in 

dit leven. In zijn boek ‘Psychopathologie van het alledaagse leven’ geeft Freud het 

voorbeeld van een man die de straat oversteekt en aangereden wordt door een wagen, 

waarbij de man om het leven komt. In tegenstelling tot de christelijke moraal waar dit 

gebeuren niet meer dan het lot zou zijn van de man, dat diens tijd gekomen was, verklaart 

Freud dit gebeuren door het feit dat de man zwaar depressief was.  Op die manier kan 

Freud het schijnbare ongeluk verklaren als een verdoken zelfmoord. Stel nu dat deze man 

getrouwd was, dan zou zijn vrouw uiteraard weduwe zijn. Tenzij de vrouw de oorzaak was 

van de depressie van haar man is de vrouw niet verantwoordelijk voor de dood van haar 

man. Ik heb trachtten aan te tonen dat in de Indische samenleving de vrouw wel 

verantwoordelijk wordt gesteld voor de dood van haar man omwille van haar karmische 

handelingen in een vorig leven. Dat wat verklaard wordt en de manier waarop, blijkt toch 

uit elkaar te liggen in verschillende culturen: in de Indische maatschappij lijkt een 

gebeurtenis te worden verklaard (a.d.h.v. karmische handelingen), terwijl Freud een 

handeling verklaart (a.d.h.v. onderliggende motieven). Hoewel het psychisch handelen van 

beide culturen sterk uit elkaar lijkt te liggen, is het toch zo dat de psychoanalyse succes 

(echter niet overweldigend) kende in India! Volgens Roland is dit te wijten aan het feit dat 

grote delen van de Indische samenleving sinds de Britse kolonisatie erg verwesterd zijn. In 

de mate dat zijn Indische patiënten meer verwesterd zijn, bijvoorbeeld meer autonoom zijn, 

zijn volgens hem de westerse theorieën meer van toepassing. Maar omdat volgens Roland 

de Indische samenleving nog sterk traditioneel is, worden tot op heden de Indische 

genezingswijzen door de inheemse bevolking geprefereerd. 

Het belangrijkste obstakel is volgens Roland dat psychoanalyse, in tegenstelling tot 

andere westerse therapieën, een ‘Weltanschauung’ is met een waarden geladen 

socioculturele oriëntatie.283 Ten eerste staat het ideaal van de door de ratio gedreven mens 

progressive among us. The Sankaracharya of Puri whom is also pro-sati said about the legal ban on sati: 
“By this women in India have lost their freedom to die of their own free will. Male chauvinism has won 
again.”

283 Roland (1988), p.59



in de psychoanalyse centraal. Maar ik heb met het begrip ‘leegte’ trachten aan te tonen dat 

de mens, gedreven door zijn ratio, niet in alle culturen centraal staat. 

Ten tweede maakt de psychoanalyse een westerse veronderstelling van wat een 

‘gezonde’ ontwikkeling van de psyche is. In het westen ontwikkelt het ‘gezonde’ individu 

zich autonoom van zijn of haar omgeving, waardoor dat het individu een duidelijk beeld 

heeft van zichzelf als gescheiden van de ander, los van familiale banden. Termen zoals 

zelfrealisatie, zelfvertrouwen, zelfexpressie, enzovoort staan volgens Roland in het westen 

centraal. Ook Indische psychoanalytici zoals Sudhir Kakar stellen het autonome individu 

inderdaad als het eindpunt van een gezonde ontwikkeling. In dit licht wordt de Indische 

persoonlijkheid zoals zij zich ontwikkelt binnen familiaal verband, gezien als 

onderontwikkeld, passief en afhankelijk in tegenstelling tot het westerse individu. Vanuit 

westerse optiek is er een metamorfose nodig van het ‘familiale zelf’ naar een meer 

‘geïndividualiseerd zelf’ wil moderniteit in India mogelijk zijn. Dit is waarschijnlijk dé 

reden waarom de psychoanalyse in India niet het gehoopte succes kende. Enkele voorname 

Indische psychiaters zoals Neki en Surya, zijn van mening dat het Indische gevoel van het 

‘zelf’ meer verbonden is met ‘de ander’. Het individu staat volgens hen in nauwe 

hiërarchische relaties tot anderen.284 De klassieke psychoanalytische verhouding tussen 

analysant en analyticus daarentegen wordt gekenmerkt door een zekere afstandelijkheid 

tussen de twee. Freud was namelijk van mening dat een te nauwe band tussen de twee de 

oorzaak kon zijn van overdracht en kon leiden tot tegenoverdracht.285 Indische patiënten 

hebben echter de neiging om hun therapeut te zien als een lid van hun familie, als iemand 

die nauw verbonden is met hun ‘zelf’. Zo is het niet ongewoon dat de therapeut gevraagd 

wordt aanwezig te zijn op trouw- en geboorteaangelegenheden enzovoort. De meeste 

284 Roland (1988), p.60
285 Brysbaert e.a. (1988), p.686-687 Naarmate de therapie vordert, dragen sommige cliënten de onbewuste 

gevoelens van liefde of haat die zij hebben tegenover hun ouders, geliefden of andere belangrijke 
mensen, over op de therapeut. Therapeuten staan niet toe dat cliënten hun overdrachtsgevoelens te lang 
blijven aanhouden. Zij (therapeuten) blijven onpersoonlijk en professioneel, en proberen de patiënten 
weer op zichzelf te richten. De interpretatie van de overdracht vormt een sleutel naar een succesvolle 
psychoanalyse, want zij biedt de cliënt de  gelegenheid om de meest verdrongen emoties in het bewuste 
te brengen en op een realistische manier ermee om te gaan. Net zoals de cliënten gevoelens hebben die 
ze op hun therapeut projecteren, zo kan een therapeut gevoelens hebben tegenover een cliënt. De 
therapeut wordt verondersteld steeds een neutrale observator te blijven, die interpretaties aanbiedt 
wanneer dit nodig is, maar steeds op een intellectuele, onpersoonlijke manier. Als de therapeut dus 
gevoelens tegenover een cliënt ervaart, dan wordt dit beschouwd als evidentie voor een onbewuste 
respons van de therapeut op één of ander aspect van de cliënt. Dergelijke gevoelens weerspiegelen 
tegenoverdracht, waarbij de onopgeloste, onbewuste conflicten van de therapeut geactiveerd worden 
door een bepaald kenmerk van de cliënt. Om er zeker van te zijn dat de therapeuten niet vol onopgeloste 
conflicten zitten, wordt van psychoanalytici geëist dat ze zelf een intensieve psychoanalyse ondergaan 
voordat ze anderen beginnen te behandelen.    



Indische patiënten verwachten volgens Roland vooral raadgevingen van hun therapeuten 

eerder dan dat zij op hun ‘eigen benen’ leren staan.286  

Tenslotte is het zo dat er volgens Roland in de Indische samenleving zelden met 

‘vreemden’ over ‘familiegeheimen’ wordt gesproken vanwege de nadruk die wordt gelegd 

op de noodzaak om de familietrots en -reputatie hoog te houden. Wel voegt Roland hier 

aan toe dat deze geslotenheid volledig vervalt wanneer de therapeut erin slaagt om een 

warme vertrouwensband (opgenomen wordt in de familie) aan te gaan met zijn patiënt. De 

negatieve houding van de klassieke psychoanalyse tegenover deze warme 

vertrouwensrelatie is waarschijnlijk een bijkomende reden waarom de klassieke 

psychoanalyse niet een dergelijk groot succes kende in India.       

Kolonisatie bracht ook modernisatie met zich mee. Dit wil volgens Roland echter niet 

zeggen dat de traditionele samenleving zoals die bestond in India voor de kolonisatie, 

moest ophouden met bestaan. Roland volgt de Japanse psychoanalyticus Masahisa 

Nishizono met diens mening dat Japanners een dubbele personaliteit hebben: enerzijds een 

diepere traditionele Japanse kern en anderzijds een bovenste laag van westerse 

invloeden.287 Volgens Roland is dit ook het geval in de Indische samenleving. Het voordeel 

hiervan is dat  modernisatie niet moet gezien worden als de eindfase in een ontwikkeling, 

waarbij de westerse sociale instituten, cultuur en personaliteit noodzakelijke entiteiten zijn. 

Modernisatie en traditie kunnen zoals Roland het ziet naast elkaar en verweven met elkaar 

bestaan.288 De traditionele structuur is volgens Roland perfect in staat om westerse 

elementen over te nemen, te assimileren en op te nemen in de traditie. Zo zijn er wel 

degelijk klassen gevormd naar het westerse model, maar is iemands klasse volgens Roland 

niet dominant over de kaste waartoe de persoon behoort.289 Of meer specifiek is het 

mogelijk dat: 

“A man at work might dress in Western clothes, disregard intercaste rules of  

association, especially in eating, and disregard other pollution rules and rituals, while  

strictly observing all of these codes and dressing at home , without any conflict.”290

Volgens Milton Singer gebeurt de modernisatie van de Indische samenleving via 

ritualisatie. De vreemde (moderne) elementen in de werksfeer worden ritueel 

geneutraliseerd waarna zij niet langer als vreemd maar als traditioneel worden bekeken.291 
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Singer merkt op dat de hedendaagse mannen in de werksfeer het eigenlijk te druk hebben 

om deze rituelen uit te voeren, daarom wordt deze taak vaak op de schouders van de 

huisvrouwen gelegd en zoeken de mannen meer en meer hun heil bij bhakti. Met andere 

woorden: het behouden van traditie blijkt een belangrijke factor in het modernisatieproces. 

Na deze lange maar noodzakelijke inleiding komen we eindelijk bij een belangrijker 

deel voor deze thesis, namelijk: wat was het effect van de kolonisatie op het individu? 

Modernisatie brengt immers psychologische veranderingen met zich mee. Een belangrijke 

psychologische verandering is waarschijnlijk de bijhorende individualisatie. Belangrijk is 

echter volgens Roland dat deze individualisatie gebeurt binnen de context van de 

traditionele hiërarchische familierelaties. Wat hiermee wordt bedoeld is dat er in 

familieverband meer en meer rekening wordt gehouden met de individuele wensen van het 

kind en de adolescent. Bovendien mogen zij in meerdere mate autonoom optreden. In het 

geval van de adolescent betekent dit ook dat zij in steeds meer gevallen hun eigen 

trouwpartner mogen uitkiezen. (veel adolescenten klagen er echter over dat zij dit een te 

grote verantwoordelijkheid vinden.) 

Wat nog heeft bijgedragen tot een toenemende individualisatie is de woonruimte. 

Omdat woonruimte nu eenmaal duur is in de grotere steden, komt het meer en meer voor 

dat gezinnen los van de grotere familie wonen. Dit brengt volgens Ramanujam met zich 

mee: a)dat affecten tussen man en vrouw meer openlijk kunnen worden getoond, aangezien 

dat in familiaal verband niet geoorloofd is. b)dat een vader affectvoller kan zijn tegenover 

zijn eigen kinderen, aangezien hij in familiaal verband geacht wordt voor iedereen 

evenveel te geven.292 

Ook dit lijkt te bekrachtigen dat het Indische zelf eerder familiaal is (‘zwak’ is hoewel 

ik dit woord liever niet gebruik) en dat de wetenschap eerder westerse dan Indische wortels 

heeft. Dit bekrachtigt de hypothese van Balagangadhara, dat er in India geen religie is. 

Wetenschap is niet ontstaan in India omdat wetenschap een religieuze achtergrond heeft en 

292 Roland (1988), p.98-102 



het ego in India zwak of afwezig is omdat acties in de performatieve leerconfiguratie niet 

om een uitvoerder vragen. 

VI. Het dwangritueel herbekeken: 

VI.1 Is het doel van het ritueel reductie van angst?: Balagangadahara 
beweert van niet, anderen van wel

Zowel  sociologen,  antropologen als  psychologen hebben verschillende betekenissen gegeven aan het 

ritueel. Zo zijn er verschillende antropologen zoals Eliade en Pinxten die ervan uit gaan dat het ritueel een 

religieuze betekenis heeft:  namelijk het  helpen bereiken van het transcendente of  een vorm van heelheid. 

Daarnaast blijkt er echter een visie te bestaan die ervan uit gaat dat het ritueel op zichzelf bestaat en een 

specifieke manier van een volk is om in de wereld te overleven. Het is deze visie die Balagangadhara tracht te 

vertellen in zijn boek ‘The heathen in his blindness’. Volgens Balagangadhara is religie een cultuurspecifiek 

leerproces in het westen dat de lokale mensen helpt om met de omringende wereld om te gaan. Hij is van 

mening dat vanuit de geseculariseerde religie de wetenschap ontstaan is om op een ‘objectieve’ manier naar de 

wil  van  God (kennis  over  de  wereld)  te  zoeken.  De wetenschappers  van het  naturalistische  paradigma293 

claimden volgens Balagangadhara echter dat religie iets universeels was omdat ze een antwoord was op de 

algemene  angst die  de  primitieve  mens  had  voor  zijn  omringende  wereld.  Maar  Balagangadhara  maakt 

duidelijk dat men niet met zekerheid kan claimen dat de primitieve mens zijn angst voor het onbekende (als hij 

dat al had) reduceerde door het onbekende aan God/goden toe te schrijven. 

Ten eerste blijkt men er zowel in de psychologie als de antropologie van uit te gaan dat de algemene 

functie van het ritueel een reductie van angst is. Zoals we eerder zagen werd de dwangneurose in DSM-IV 

geclassificeerd als angststoornis. Om van een angststoornis te kunnen spreken, dient er sprake te zijn van 

verschijnselen  van  irrationele  en  buitensporige  angst,  of  van  tobben,  vermijdingsgedrag  of  verhoogde 

prikkelbaarheid,  die  niet  zijn  toe  te  schrijven aan  een  psychotische  stoornis.  Ten tweede  mogen er  geen 

organische factoren zijn vastgesteld die de stoornis veroorzaken of in stand houden.294 De patiënt met een 

dwangstoornis ziet zich verplicht om zijn rituelen uit te voeren of om bepaalde tegengedachten te hebben, doet 

hij dit niet dan ontstaat er bij hem/haar enorme angst zelfs paniek. Dwangrituelen en -gedachten zouden ons 

het idee geven dat we onze buiten- en binnenwereld kunnen beheersen en dat geeft een rustig en ontspannen 

gevoel. Het blijkt dus dat de dwangstoornis in stand kan gehouden worden of verergeren door psychologische 

spanning.295 De antropoloog Pinxten is één van de velen die van mening zijn dat het ritueel een kalmerende en 

angstreducerende functie heeft.

Maar zoals reeds gezegd, is de angst die de obsessief-compulsieve patiënt ervaart enkel mogelijk als hij 

vasthoudt aan een beoordeling van de gedachten in het hiernamaals of als hij ervan uitgaat dat hij door zijn 

gedachten misschien niet voldoet aan het ideaal van de naastenliefde.

293 Balagangadhara (1993), p.154-159 Een term afkomstig van Samuel Preus, een professor in de studies van 
religies. Hij ontleende het begrip paradigma van Kuhn. Het naturalistische paradigma binnen de studie 
van religies, gaat volgens hem uit van de natuurlijkheid van religie, d.w.z. de vraag naar de oorsprong 
van religie is overbodig, want we kunnen er a priori van uitgaan dat elke cultuur religie heeft. opm: dit 
is juist wat Balagangadhara probeert in vraag te stellen.

294 Emmelkamp e.a. (1989), p.13
295 Sterk e.a. (2001), p.41



 Een mogelijke methode van onderzoek om na te gaan of het dwangritueel daadwerkelijk samengaat 

met de reductie van angst is volgens de theorie van Helmut Gauss. Hij gaat er in zijn boek ‘Why Yesterday 

Tells of Tomorrow’ van uit dat het menselijk handelen wordt gedreven door een onderliggende basisangst. 

Deze basisangst vermeerdert en vermindert volgens een cyclisch patroon van ongeveer 25 jaar. Zo zitten we 

volgens  hem  in  een  neergaande  fase  van  de  lange  golf  van  angst  (die  overeenkomt  met  een  opgaande 

economische fase van de kondratieffcyclus). Dit wil zeggen dat mensen tegenwoordig (tot op zeker niveau) 

minder  en minder  angstig  worden.  Een neergaande fase  van  angst  gaat  volgens  Gauss  gepaard  met:  een 

toenemende  zelfzekerheid,  afnemende  nood  aan  autoriteit,  toenemend  individualisme,  toenemende 

rationaliteit,  afnemend  belang  van  de  geschiedenis  als  wetenschap,  verminderde  angst  voor  de  dood, 

enzovoort.296 Indien we nu willen nagaan of het dwangritueel als reductiemechanisme van angst kan worden 

gezien, kunnen we nagaan of de diagnose van dwangneurose de golf van angst volgt. Met andere woorden: in 

een neergaande fase van angst moet er overeenkomstig minder de diagnose van dwangneurose worden gesteld. 

VI.2 Bezorgt het christelijke wereldbeeld ons dwang?
Naast het feit dat angst als één van de hoofdkenmerken van de obsessief-compulsieve stoornis wordt 

gezien, is het dwangmatige karakter er ook één. De patiënt MOET de handelingen uitvoeren en kan niet 

anders.  Waar komt deze  dwang toch vandaan?  Om een  antwoord te  geven op deze  vraag  moet  er  een 

onderscheid gemaakt worden tussen dwang die van buiten af wordt opgelegd en dwang die vanuit het subject 

zelf  komt.  Wat bedoelt  men nu met  deze innerlijke dwang? Volgens Gauss  ligt  een verklaring van het 

repetitieve karakter van sommige menselijke handelingen in het feit dat een actie nooit een volledig antwoord 

kan zijn  op een onderliggende nood.  Met andere woorden de noden zullen altijd slechts gedeeltelijk  of 

tijdelijk  gereduceerd  worden.  Noden  die  niet  volledig  bevredigd  kunnen  worden,  zullen  terug  komen. 

Volgens sommige auteurs heeft de OCD patiënt de nood om zijn angst te reduceren. In de DSM-IV gaat men 

er bijvoorbeeld van uit dat de obsessies door de patiënt als indringend en ongepast of zelfs slecht worden 

ervaren. Dit zou bij de patiënten angst veroorzaken waardoor zij repetitieve handelingen zullen verrichten om 

de angst te verminderen.  

Ten tweede wordt ons ook bepaalde dwang opgelegd. Deze dwang komt voort uit een moreel systeem 

dat je voorhoudt wat te doen of niet te doen. Een moreel systeem is volgens Alan Radley vervat in een 

wereldbeeld.297 In een wereldbeeld wordt er dus betekenis gegeven aan de ons omringende wereld. Volgens 

Radley maken gemeenschappelijke betekenissen het  mogelijk voor individuen om te handelen, te delen, en 

om in een vruchtbare relatie te treden met de wereld zowel in als buiten de sociale orde.298 Zonder twijfel, 

zegt hij, kunnen deze betekenissen door ons zelf en anderen gebruikt worden om ons te domineren. 

Volgens Balagangadhara is het typisch westers om te beschikken over een wereldbeeld en er van uit te 

gaan dat andere culturen dit ook hebben. Het christendom legt de christenen inderdaad betekenissen over de 

wereld op. Zo zegt het christendom dat je goed geleefd moet hebben: liefst andere mensen geholpen hebben 

waar het kan, enzovoort voor je een goede dood krijgt. Doe je dit niet dan ga je naar de hel. Bovendien zijn 

amorele gedachten bijna even erg als daadwerkelijk de daden uit te voeren. Maar wat als er zich in je hoofd 

296 Gauss (2001), p.103-161 
297 Radley (1993), p.73 By moral and interpretive development I mean the formation of a generalized world 

          view.
298 Radley (1993), p.89



‘voortdurend’ onkuise gedachten afspelen? Bijvoorbeeld je denkt aan een persoon die je erg dierbaar is en 

plotseling zie je in gedachten dat je diezelfde persoon wil vermoorden. Bovendien krijg je het verstikkende 

gevoel dat als je deze gedachten hebt, je geen goed mens bent. Want je hoort in jezelf iedereen zeggen: 

jongens wat denkt die allemaal? Je legt jezelf de dwang op om deze gedachten niet te hebben, want je wilt 

immers een goed mens zijn.  Je legt jezelf deze dwang op omdat je wilt voldoen aan het beeld van wat 

mensen  ‘in  het  algemeen’  hebben  over  een  goed  mens.  Je  hebt  misschien  wel  geen  controle  over  je 

gedachten,  maar  je  meent  wel  controle  te  hebben  over  je  handelingen.  Daarom  check  je  bijvoorbeeld 

voortdurend of de gaskraan van het fornuis wel dicht is. Met het dichtdraaien van het gasfornuis lijkt het wel 

of je de kraan van de amorele gedachten wil dichtdraaien. Freud zou zeggen dat ik verdrongen gedachten 

heb. De eerste keer dat je de kraan van je gedachten dichtdraait, probeert er gegarandeerd nog een gedachte 

te ontsnappen. De gedachte probeert de kraan terug open te duwen. Je grijpt in en draait de kraan weer dicht.

VI.3 Recente studies geven steun aan de hypothese van Balagangadhara 
dat de dwangneurose religieus van aard is.

Recent uitgevoerde studies lijken te bevestigen dat de obsessief-compulsieve stoornis religieus van aard 

is. Zo werd in een studie die in Italië werd uitgevoerd onder katholieken, aangetoond dat devote katholieken 

meer symptomen vertoonden dan niet-devoten. In een andere studie, die in 2002 in de ‘International Journal 

of Social Psychiatry’ werd gepubliceerd, ging men na op welke manier de obssessief-compulsieve stoornis 

voorkwam in Iran.299 De 135 patiënten van het onderzoek, voldeden allemaal aan de criteria van de obsessief-

compulsieve stoornis volgens DSM-IV. Net zoals dat in een Westerse populatie kon worden vastgesteld, 

vond men een mogelijke correlatie met depressiviteit. Zo werden er in 87% van de gevallen symptomen van 

depressiviteit vastgesteld. We hebben ook reeds gezien dat in zeer veel gevallen de obssessief-compulsieve 

stoornis een negatieve invloed heeft op het sociale leven. Ook hier kon men vaststellen dat 48% van de 

patiënten meedeelde dat hij of zij bepaalde sociale activiteiten en situaties bewust vermeden omwille van hun 

symptomen.  Bovendien  werd  het  zoeken  van  professionele  hulp  gemiddeld  8,7  jaar  uitgesteld.  In  een 

onderzoek  dat  Sasson  en  co.  in  1997  uitvoerden,  werd  vastgesteld  dat  crosscultureel  steeds  dezelfde 

symptomen weerkeerden, hoewel die zich tegenover elkaar op verschillende manieren konden verhouden.300 

In de Iranese onderzoekssetting was het compulsieve wassen, gevolgd door compulsief controleren, de meest 

voorkomende compulsie.301 Andere studies wezen uit dat dit ook zo is voor andere landen uit het Midden-

Oosten.302  In de meeste islamitische landen is het de gewoonte om de handen ritueel te reinigen voor het 

gebed kan worden begonnen. Volgens de onderzoekers van de Iranese setting is dit omdat het ‘wassen’, toch 

zeker in de Iranese context, de religieuze betekenis van ‘purificatie’ heeft.303 Sommige personen ondervinden 

volgens hen echter moeilijkheden om het wasritueel op correcte manier af te sluiten of hebben buitensporig 

299 Smart (1999), p.176 De islam kent twee grote stromingen, die van de sjiieten, de sji’a, en die van de 
soennieten. Ongeveer 90% van de Iranese bevolking kan worden ondergebracht bij de sjiietische islam. 
De sji’a (‘de aanhangers van Ali’) worden traditioneel in verband gebracht met volgelingen van Ali Ibn 
Abi Talib. Zij vonden dat hij Mohammed moest opvolgen op grond van diens aanwijzing, van zijn 
bloedverwantschap (hij was Mohammeds neef), en zijn huwelijk met Mohammeds dochter, Fatima.

300 Ghassemzadeh e.a. (2002), p.25 Sasson et al. concluded that the most commen contents were dirt or 
contamination, harm or agression, somatic preoccupations, religious issues, and sex, in that order.

301

302 Ghassemzadeh e.a. (2002), p.25 
303 Ghassemzadeh e.a. (2002), p.26



veel twijfels of ze wel de juiste woorden, het juiste aantal keren gezegd hebben. In de Farsitaal gebruikt men 

hiervoor  de  term  ‘waswaseh’,  terwijl  de  obsessief-compulsieve  stoornis  wordt  aangeduid  met  de  term 

‘waswãs’. Volgens de auteurs vat de plaatselijke bevolking deze buitensporige twijfels op als een vorm van 

‘duivelse verleidingen waartegen men enkel bescherming vindt bij God.’304 Dus ook in andere culturen wordt 

het dwangritueel als religieus, duivels opgevat. Beide onderzoeken duiden op een mogelijk verband tussen de 

obsessief-compulsieve  stoornis  en  religie.  In  de  eerste  studie  toont  men  aan  dat  religieuzen  meer  en 

zwaardere symptomen vertonen en wordt er zelfs lichtjes gesuggereerd dat religie de stoornis veroorzaakt. 

De tweede studie toonde aan dat religie (in dit geval islam) een effect heeft op de aard van de symptomen. In 

het geval van het onderzoek kon men in islamitische landen constateren dat compulsieve wassingen de meest 

voorkomende compulsies waren terwijl dat in het Westen niet het geval is. Bovendien kon er een religieuze 

verklaring aan de buitensporige twijfels worden gegeven.

VI.4 Een oud christelijk ritueel
Om te eindigen is het nuttig aan te halen dat men vroeger buitensporige twijfels binnen het christelijke 

kader kon trekken en mensen hiermee ‘ritueel’ leerden omgaan. Want ook in het westen had men vroeger 

rituelen die als doel hadden ‘de verleidingen van de duivel’ te weerstaan. In de Middeleeuwen stond in het 

christendom de redding van de ziel en de verwerving van het eeuwige leven centraal. Om op het einde van het 

leven dit doel te bereiken en niet ten onder te gaan aan de verzoekingen van de duivel, ontstond er in de 

literatuur van de vroege vijftiende eeuw een coherente stervenspedagogie; een stervenskunst, naar het Latijnse 

origineel  met  ‘Ars  Moriendi’  aangeduid.305 De  auteurs  van  deze  literatuur,  in  veel  van  de  gevallen 

waarschijnlijk  priesters,  stonden  een  lekenpubliek  te  woord.  Zij  waarschuwden hun publiek  dat  de  dood 

heilzaam was, een vereniging met God betekende, maar dat de duivel zou trachtten de mensen in een valstrik 

te  lokken.  Daarom stonden in  deze  boeken doorgaans de  vijf  verzoekingen van  de  duivel  centraal  in  de 

doodstrijd.  In  die  zin  waren  deze  boeken  enkel  van  nut  voor  diegenen  die  bereid  waren  om de  rol  van 

stervende te accepteren.306 De duivelse verzoekingen die erin beschreven stonden waren: 1)de verzoeking in 

het geloof; 2)de poging de stervende tot wanhoop te brengen door hem zijn zonden voor te houden; 3)de 

verleiding tot ongedurigheid in het lijden; 4)de stervende te brengen tot hovaardij of vermetel vertrouwen door 

hem zijn standvastig geloof in herinnering te brengen (de gelovige mag in geen geval opzwellen van trots, 

want  deugden  zijn  het  gevolg  van  Gods  genade  en  niet  een  menselijke  verdienste),  en  ten  laatste  5)de 

aansporing zich vast te klampen aan wereldse zaken op een moment dat slechts het zielenheil ertoe zou moeten 

doen.307 Steeds werd de tekst bijgestaan door een houtsnede waarop de stervende centraal stond en waarbij 

zowel de duivel als de engelen de zieke voor zich probeerden te winnen. De lezer wordt  in deze boeken 

gewezen op enerzijds de helse kwellingen en anderzijds de hemelse vreugden en het eeuwige leven, kortom de 

vereniging met God die volgt indien men aan de duivelse verleidingen kan weerstaan.308 De mens kon zichzelf 

behelpen  om aan  deze  verleidingen  te  weerstaan  door  een  voorgeschreven  ritueel  te  volgen.  Volgens  de 

Amerikaanse historicus R. Darnton was de stervende doordrongen van de overtuiging dat  hij  balanceerde 

304 Ghassemzadeth e.a. (2002), p.27
305 Lips (1986), p.65
306 Lips (1986)
307 Lips (1986), p.68
308 Lips (1986), p.74



tussen hemel en hel en dat hij zijn ziel kon redden ‘by making a good death’.309 De mens was van oordeel dat 

hij door middel van goede werken het eigen lot gunstig kon beïnvloeden. 

309 Lips (1986), p.76



VI. Besluit
In ieder boek dat ik las of het nu psychologisch, sociologisch of antropologisch was , werd het ritueel 

verklaard in termen van iets anders. Ofwel diende het ritueel als bindingsmiddel voor de gemeenschap, ofwel 

diende het ritueel om een overgang van de ene sociale positie naar de andere te maken, ofwel voerde men 

bepaalde rituelen uit om een gevoel van bovennatuurlijkheid of heelheid te bewerkstelligen, enzovoort. Wie 

had nu gelijk? Wanneer ik echter verslagen las van de rituele subjecten zelf, hoe zij er zelf over dachten, las ik 

dat zij niet wisten waarom zij dit deden of dat zij dit deden omdat het altijd zo gedaan werd. Waarom luisteren 

we niet gewoon naar hen en waarom kunnen zij niet gelijk hebben? Waarom zijn rituelen niet gewoon zinloos? 

Balagangadhara is (samen met volgens hem Frits Staal) de enige die van mening dat dit zo is, maar om dit te 

stellen, moet hij claimen dat de visie van de anderen een eurocentrische kijk is op de zaak. Ik heb getracht om 

de  verschillende  visies  weer  te  geven  en  bovendien  de  mogelijkheid  opengelaten  dat  de  hypothese  van 

Balagangadhara klopt. Als ik zijn hypothese onderzocht met betrekking tot de dwangrituelen als psychische 

stoornis, kwam ik tot het besluit dat van hen kan worden gezegd dat zij religieus van aard zijn. Uiteindelijk is 

mijn  zoektocht  uitgedraaid  op  een  filosofische  vraagstelling  omdat  geen  enkele  visie  volgens  mij  met 

zekerheid te staven is, hoewel de interpretatie van Balagangadhara volgens mij zeer gevat is en het voordeel 

geniet dat zij geschreven is vanuit een ander cultureel standpunt. Daarom geef ik in de annex een passage 

weer, genomen uit het naar zijn eigen zeggen ‘belangrijkste hoofdstuk van het hele boek’ (dat overigens meer 

dan 500 pagina’s dik is). Het geeft volgens mij goed weer hoe zijn visie op religie is en waarom de andere 

visies eurocentrisch zouden zijn.



Annex
“The question they address themselves to is this: What ought the social sciences look for in attempting to  

account for human behaviour? That is to say, should we admit only those accounts that appeal to causes in  

explaining human behaviour, or are we satisfied with those that make human actions intelligible by appealing  

to the reasons that individual actors have to perform these actions? In fact, the difference between natural  

sciences and human sciences has been described along these lines as well. Natural sciences provide us with  

explanations by identifying the (contingent) causal laws; the social sciences, it is often said, render human  

actions (rationally) intelligible by appealing to the reasons (beliefs, desires, etc.) for actions. Perhaps, a very  

simple example would help illustrate both the difficulty and the issue in the discussion. Consider a nonsmoker  

who objects to others smoking in the same room where he is present. Let us say that we need to account for  

this objecting behaviour: Why does he object if other smoke in his presence? Let us now consider the two  

kinds of accounts, an explanatory and an intelligible one, given in answer to the above question. 

One could make the objecting response of the nonsmoker intelligible by appealing to the (reasonable and 

justifiable) beliefs held by him: he believes that smoking is injurious to health; and that passive smoking is  

also a form of smoking; and that he does not desire to injure his health…etc. Hence, we can understand his 

behaviour by appealing to his belief-states (or intentional states). That is to say, by looking at this behaviour  

as an intentional act...Let us suppose that I am his friend and that one day, in strict confidence he informed me  

that he cannot withstand the smell of the smoke. He does not believe that the smell is injurious to health at all.  

Smirking smugly, I now tell you that the cause of his objecting behaviour has nothing to do with his ‘beliefs’.  

‘Because’, I say grinning from ear to ear, ‘he cannot withstand the smell of the smoke…’ The only point is to  

see that we have two kinds of accounts, an explanatory account and an intelligibility one, each of which  

appears to focus on different questions. Consider now an account, which promises to give us both. It suggests 

or hints that some sets of actions are intelligible because they instantiate some sets of beliefs. And that the  

relationship between ‘intending’ and ‘acting’ is not only constant but that nothing else interferes between the 

former and the latter to such an extent that they virtually become identical. To those from the outside who only  

observe the  actions,  knowledge of  these actions  is  sufficient  to  draw interferences  about the  reasons for  

actions.  Thre is  only one proviso attached. Because the observer’s  knowledge of  these actions  is  always  

framed in some description or the other, one can only read-off the purposes of the actions exhaustively if the 

descriptions  of  these  actions  are  themselves  exhaustive.  That  is  to  say,  a  complete  and  totally  accurate 

description of the actions is required before we can be said to have a complete knowledge of the reasons for  

the actions. 

Such an account, when it is forthcoming; of such sets of actions, if they are possible; of such being, if it  

exists; these, together, will give us an explanatorily intelligible account of that being and its actions. The  

reason for calling it thus must be obvious: the causes of the actions are also its reasons. Suppose that we now  

have a doctrine which says the following: such a being exists, such actions exist too, but we could never 

provide a complete description of the actions of such being. At best, we could have a very fragmented and  

partial description of such actions and, also, we cannot possibly observe all the actions of that being either. It  

adds further that this being has communicated its purposes to us – the understandability of this message is  

again restricted by the descriptive possibilities open to us. In such a case we have two sources of knowledge:  

some sets of actions that we try to understand; the message, which we try to make sense of. 



Suppose further that this being is God; his actions are the universe; His message is precisely the above  

doctrine. We now have on our hands what we call a ‘religious doctrine’. This doctrine makes the Cosmos  

itself an explanatorily intelligible entity…To grow up within a religious tradition is to grow up with this  

fundamental experience where the Cosmos has an explanatory intelligibility. Equally, to have a religion is to  

have this experience…But how can we know the will of an actor by studying his actions? From our experience 

in the world, we do know that there is a hiatus between the actions we perform and our belief states. Even  

such  a  ‘trival’  action  as  my  opening  a  door  could  not  be  said  to  instantiate  some  or  other  belief  

unambiguously: perhaps, I feel that the room is stuffy or that it is too hot; perhaps I want to get out;…You  

cannot, in other words, read-off my intentions unambiguously by looking at my actions. You could also ask me 

the reasons for my action: but I could deceive you by telling a plausible lie; or I forgot my own reasons; or  

that I am not even sure that I have reasons…This being the case, how can we know (or even hypothesize  

about) God’s Will by studying His actions. The answer must be obvious. God is perfectly good, perfectly  

consistent, His actions perfectly express His intentions…etc.? My argument is that religion is the basic model  

of explanation we have and, by virtue of this, it is explanation tout court. All other explanations, including 

‘scientific’  explanations,  are insired by and modelled after  this  explanatory  model.  One of  the  oft-heard  

claims about religion is that it helps human beings to find meaning and purpose in their lives. In fact, if you  

talk to people who do believe that they have found meaning and purpose in life, you get the following reply as  

an explication of the said meaning of their lives: they describe what they are doing, and inform you that this  

description is the meaning of their lives. That is to say, they merely reply that their lives have meaning and  

that the meaning of their lives is the lives their leading…A reason makes an action intelligible by redescribing 

it. Those who have found meaning in their lives do precisely this: redescribe the lives they are leading…Put in  

general terms, the answer to the question of the meaning of life is not to be sought in the answer to the  

question but elsewhere, namely, in that belief which enables the formulation of such a question at all…Faith  

in God as a Guarantor for the regularity  of  the Cosmos, as a perfect  being with a constant will,  was a  

precondition for objective knowledge of the world. Faith in the rationality of human community, in its abilities  

to evolve ways and to procedures that will make objective knowledge of the world possible is our secular  

equivalent. In both cases, faith gets tightly related to knowledge in such a way that faith makes knowledge  

possible.” 310 

310 Balagangadhara (1993), p.330-359
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