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Verklaring eigen werk
Hierbij verklaar en verzeker ik, Evelien Gardebroek, dat voorliggende eindwerkstuk getiteld ‘Heling van
de ziel’, zelfstandig door mij is opgesteld, dat geen andere bronnen en hulpmiddelen dan die door mij
zijn vermeld zijn gebruikt en dat de passages in het werk waarvan de woordelijke inhoud of betekenis
uit andere werken – ook elektronische media – is genomen door bronvermelding als ontlening kenbaar
gemaakt worden.
Renkum, 5 mei 2020.

Voorwoord
In deze scriptie komen twee zaken bij elkaar: mijn belangstelling voor monastieke spiritualiteit en de
interesse voor zingeving en geestelijke verzorging in de psychiatrie. Kloosters zijn voor mij plekken
waar ik mijzelf verzamel en mezelf vragen stel als: ‘hoe sta ik ervoor, wat doet er toe in mijn leven,
voor wie leef ik’? Het zijn plekken die me uitnodigen om mezelf te ontmoeten en om God te
ontmoeten. Ik word me weer bewust van mijn ziel. Die ziel wordt gevoed door de stilte en door de
stroom van gebed die de dagen in het klooster kleurt. Het getijdengebed dat daar dagelijks
gepraktiseerd wordt geeft structuur en betekenis aan de dagen. Dat geldt niet alleen voor de
kloosterlingen maar ook voor de gasten die deelnamen aan dat getijdengebed. Al zo’n vijfentwintig
jaar verblijf ik met enige regelmaat als gast bij de zusters Clarissen in Megen. Niet alleen voor spirituele
herbronning. Soms ook om me te kunnen concentreren op hetgeen mij te doen staat op dat moment
en om afleidingen zoveel mogelijk buiten te sluiten. Zoals bij meer mensen het geval is, is ook voor mij
de structuur van de getijden en de vaste tijd voor maaltijden en ontspanning heilzaam gebleken om
een doel te bereiken.
Mijn betrokkenheid bij cliënten met psychiatrische problematiek dateert van mijn eerste stage in de
psychiatrie als maatschappelijk werker in opleiding. Daarna volgden stages in de psychiatrie voor de
HBO Theologie en recent voor de Master Geestelijke Verzorging. Tussen de eerste en laatste stage
liggen precies veertig jaar. Een symbolisch getal? In ieder geval is het getal veertig, in het jodendom,
christendom en in de islam, een bijzonder getal. Zo trok het volk Israël veertig jaar door de woestijn
voordat ze het beloofde land konden betreden. De voorbereidingstijd die vooraf gaat aan Pasen wordt
‘Veertigdagentijd’ genoemd. En ook de bekende uitspraak: het leven begint bij veertig, duidt op een
omslag en verandering; de overgang naar een nieuwe fase na een langdurig rijpingsproces. Of dit ook
bij mij het geval is zal de tijd leren.
Het was inspirerend om me te verdiepen in de Benedictijnse spiritualiteit en in de betekenis van
religieuze rituelen. En het was een boeiende uitdaging om hetgeen ik hierover ontdekte in de
literatuur, te verbinden met geestelijke verzorging in de GGZ. Deze scriptie was af en toe ook een
worsteling. De voltooiing ervan heeft langer geduurd dan ik had voorzien. De reden daarvan is gelegen
in een persoonlijke ervaring van wat in de geestelijke verzorging ‘contingentie’ wordt genoemd. In het
voorjaar van 2019 bleek dat ik ernstig ziek was. Ik moest mijn werkzaamheden, waaronder deze
scriptie, een tijdlang stop zetten. Ik had dezelfde levensvragen die ik ook bij cliënten tegenkwam. Het
vervult me met dankbaarheid dat het nu goed met me gaat en dat ik deze scriptie heb kunnen
voltooien.
Graag wil ik hier enkele mensen bedanken.
Allereerst is dat Lisa Böll. Zij heeft mij in de stage bij Pro Persona GGZ begeleid. Zij is ook degene die
ooit intuïtief gehoor gaf aan het verlangen van een cliënt om een keer naar een klooster te gaan.
Daaruit is de gezamenlijke vesperviering van cliënten, begeleiders en zusters Trappistinnen
voortgekomen, die het onderwerp vormt van deze scriptie. Ik wil alle mensen die meegewerkt hebben
aan dit onderzoek danken voor de inspirerende gesprekken die ik met hen mocht voeren. Thomas
Quartier bedank ik voor zijn bezielende en betrokken begeleiding. Zijn (ervarings)kennis van het
monastieke leven was een schier onuitputtelijke bron waaruit hij mij ruimhartig liet putten. Ik dank
Nine Hoog Antink voor het nauwgezet redigeren van de scriptie. Last but not least wil ik Jan, mijn lieve
levensgezel, bedanken voor zijn geduld, feedback, inspiratie en liefde.

‘Je had beter op dezelfde tijd kunnen komen, zei de vos. Als je op een willekeurige tijd komt weet ik
nooit hoe laat ik mijn hart moet aankleden….
We hebben rituelen nodig.
Wat is dat, een ritueel? zei de kleine prins.
Een ritueel maakt dat de ene dag verschilt van alle andere dagen,
het ene uur van alle andere uren’.

Antoine de Saint-Exupéry: Le petit prince. Ed. Gallimard. Paris 1959.
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Inleiding en probleemstelling

1.1 Inleiding
In de Beroepsstandaard Geestelijk Verzorger van de Vereniging VGVZ wordt geestelijke verzorging
omschreven als “professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing” (Beroepsstandaard Geestelijk Verzorger 2015). De geestelijk verzorgers van GGZ instelling
Pro Persona schrijven in hun meerjarenbeleidsplan 2016 -2021 dat zij graag bijdragen aan “goede,
herstelondersteunende zorg, met oog voor de kracht en kwetsbaarheid van mensen, met zorg voor de
cliënt als hele mens, inclusief diens zin – en betekenisgeving”. Zij zien kundige ondersteuning op het
vlak van zingeving, levensovertuiging, spiritualiteit en religie als een kerntaak (Een extra mijl om te
gaan 2016).
In mijn stage voor de masteropleiding Geestelijke Verzorging, bij Pro Persona op de locatie Multi
Complexe Zorg Wolfheze, stuitte ik op een bijzondere activiteit van geestelijke verzorging die mogelijk
met bovengenoemde kerntaak verbonden kan worden.
Twee keer per maand gaat een groep cliënten samen met een geestelijk verzorger1 en enkele
vrijwilligers naar een naburig klooster om daar gezamenlijk de Vespers te vieren. Twee verschillende
leefwerelden, die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben, ontmoeten elkaar. Deze
gezamenlijke vesperviering is op structurele basis deel uit gaan maken van het aanbod geestelijke
verzorging. Het betreft dus geen eenmalige of toevallig gebeurtenis. Een min of meer vaste groep
cliënten neemt regelmatig hieraan deel, sommigen al vanaf de start in 2011. In deze scriptie wil ik
onderzoeken wat de betekenis is van deze gezamenlijke vesperviering voor cliënten en of dit
tweewekelijkse gebeuren voor hen bijdraagt aan spirituele groei en het vinden van zin en betekenis in
hun leven.
Het klooster waar deze cliënten en hun begeleiders naar toe gaan is abdij Koningsoord te
Oosterbeek. Dit is een contemplatief klooster dat hoort bij de orde van de Trappisten, een aftakking
van de Cisterciënzers. De zusters Trappistinnen volgen de regel van Benedictus (480 - 547) en hebben
bij hun intrede in het klooster de drie benedictijnse geloftes afgelegd van ‘stabilitas, conversio morem
en obedientia’. Ze beloven hiermee trouw aan het klooster en aan de gemeenschap, een dagelijkse
verbetering van hun leven en aandachtig gehoor te geven aan wat hen gezegd wordt (van den Belt
2016). Hun teruggetrokken leven betekent niet dat de wereld niet belangrijk zou zijn voor hen.
Integendeel, gastvrijheid is een belangrijke waarde in de regel van Benedictus, in de gast ontvangen zij
Christus zelf (RvB 53). De religieuze orden en congregaties in Nederland zijn verenigd in de Konferentie
Nederlandse Religieuzen (KNR). Deze KNR reikt iedere twee jaar een prijs uit voor een initiatief dat zich
– in lijn met de religieuze tradities – inzet voor het overbruggen van verschillen op het gebied van zorg,
onderwijs en spiritualiteit. In 2015 is de gezamenlijke vesperviering met cliënten en begeleiders van
Pro Persona genomineerd voor deze zogenoemde ‘Religieuzenprijs’. In de onderliggende motivatie
schrijft één van de zusters Trappistinnen dat zij de vraag om cliënten van Pro Persona tweewekelijks
deel te laten nemen aan de Vespers, ontvangen hebben als een teken van de Geest en dat zij hun
deelname ervaren als een bijzonder geschenk. Hieruit blijkt dat de gezamenlijke vesperviering niet
alleen waardevol is voor de cliënten van Pro Persona maar eveneens van waarde is voor de zusters.
Dit intrigeert mij en maakt dat ik dit onderzoek niet wil beperken tot cliënten. Ik zal dan ook de
begeleiders en de zusters bevragen over de betekenis die deelname aan een contemplatieve liturgie,
te weten deze gezamenlijke vesperviering, voor hen heeft.
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In deze scriptie gebruik ik voor de leesbaarheid de mannelijke vorm van persoonlijke voornaamwoorden. In
alle gevallen bedoel ik hiermee eveneens de vrouwelijke vorm.
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Mijn interesse voor deze unieke praktijk heeft enerzijds als achtergrond mijn zoektocht naar
geschikte spirituele uitingsvormen binnen geestelijke verzorging en anderzijds mijn persoonlijke
interesse in monastieke spiritualiteit. Voor mijzelf is ‘het klooster’ al jarenlang een vindplaats van
spiritualiteit. En die eigen spiritualiteit van de geestelijk verzorger is, zoals de beroepsstandaard
aangeeft, een belangrijke bron van waaruit deze zijn werk doet (Beroepsstandaard Geestelijk
Verzorger 2015).

1.2 Geestelijke verzorging
Zoals we in de vorige paragraaf zagen is advisering bij zingeving en levensbeschouwing onderdeel van
geestelijke verzorging (Beroepsstandaard Geestelijk Verzorger 2015). Geestelijk verzorgers hebben
daarbij oog voor zowel de cliënt als de zorgprofessionals als de zorgorganisatie als geheel. Geestelijke
verzorging wil bijdragen aan het welbevinden van mensen en doet dat door op een gerichte en
methodische manier aandacht te hebben voor zingeving en levensbeschouwing. Daarbij heeft de
geestelijk verzorger aandacht voor de gehele mens, voor diens kracht én kwetsbaarheid. Hier zijn
verschillende competenties voor nodig die zowel inhoudsgericht, procesgericht als persoonsgericht
zijn. In deze scriptie voor de masteropleiding Geestelijke Verzorging licht ik er enkele inhoudsgerichte
competenties uit zonder daarmee te willen zeggen dat andere competenties van minder belang
zouden zijn. Het betreft de spirituele competentie en de hermeneutische of levensbeschouwelijke
competentie. Geestelijk verzorgers stemmen hierbij af op wat anderen beweegt en zijn gericht op hun
bronnen, kracht en perspectief. Hun doel is “het bevorderen van spirituele groei, veerkracht,
weerbaarheid, eigen regie en het verminderen van kwetsbaarheid” (Beroepsstandaard Geestelijk
Verzorger 2015, 9).
1.2.1 Zingeving
De geestelijk verzorger wil aansluiten bij spirituele en levensbeschouwelijke bronnen van de ander. Hij
gaat op zoek naar hetgeen zin geeft in het leven van de ander en naar wat voor hem van betekenis is.
Betekenis geven gebeurt vanuit ultieme levensdoelen die op hun beurt weer verbonden zijn met de
funderende werkelijkheid en intrinsieke waarden, strevingen en belangen. Een funderende
werkelijkheid is het geheel van cultuur en levensbeschouwing waaruit iemand leeft. Dit vormt samen
een betekeniskader met structuren en immanente en transcendente verwijzingen (Van Straten,
Scherer-Rath & Hoencamp 2013, 236). Spiritualiteit en religie kunnen denk- en handelingskaders
bieden die de eigen menselijke kaders overstijgen (Scherer-Rath, 2013, 185-186). Ze kunnen mogelijk
ook behulpzaam zijn bij het ‘reframen’ van contingente gebeurtenissen of deze van een nieuwe
betekenis voorzien. Dit kan helpen bij het reconstrueren van het eigen levensverhaal en daarmee ook
van positieve invloed zijn op het eigen welzijn en de ervaren kwaliteit van leven.
Binnen de geestelijke gezondheidszorg is deze ‘ervaren kwaliteit van leven’ het uitgangspunt
van de herstelgerichte benadering die in de negentiger jaren werd ontwikkeld door William Anthony.
Hij definieert herstel als: “een individueel proces gericht op het hervinden van de persoonlijke
identiteit en het hernemen van de regie op het eigen leven” (Anthony 1993). Herstelondersteuning
sluit aan bij het begrip ‘positieve gezondheid’ van Machteld Huber. Zij beschrijft gezondheid als “het
vermogen zich aan te passen en zelf regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale
uitdagingen van het leven” (Huber 2017). Gerichte aandacht voor de existentiële en spirituele dimensie
van gezondheid is hierbij essentieel.
De herstelbeweging heeft een belangrijke plaats gekregen binnen de geestelijke
gezondheidszorg. Zij richt zich op de mens als geheel en niet alleen op de psychiatrische aandoening.
Dit sluit aan bij de zienswijze en werkwijze van geestelijk verzorgers in de GGZ. Ook zij richten zich op
de mens als geheel en zijn gericht op bronnen van zin, perspectief en waardigheid (Bos en Zewald
2018). In hoofdstuk 2 ga ik hier nader op in.
4

In het WRR rapport Geloven in het publieke domein schrijft Harry Kunneman dat de
verschillende zingevingsstijlen en de levensbeschouwelijke individualisering in de Nederlandse situatie
tot gevolg hebben dat de geestelijk verzorger steeds meer een breed geïnformeerde gesprekspartner
dient te zijn, in plaats van een vertegenwoordiger van bepaalde geloofswaarheden. Hij denkt met
mensen mee over hun zingevingsvragen vanuit zijn eigen ervaringen en persoonlijk verantwoorde
inspiratiebronnen, is daarin authentiek en doet dit op basis van gelijkwaardigheid. De gesprekspartner
houdt zelf de regie, de geestelijk verzorger ondersteunt (Kunneman 2006). Dit sluit niet alleen aan bij
de herstelbeweging maar eveneens bij de Beroepsstandaard Geestelijk Verzorger waarin staat “dat
geestelijk verzorgers een persoonlijk doorleefde spiritualiteit dienen te hebben die zij actief
onderhouden en die de basis vormt van waaruit zij hun werk doen” (Beroepsstandaard Geestelijk
Verzorger 2015, 8).
Hans Schilderman vraagt zich in bovengenoemd WRR rapport af of, gezien de ontvlechting van
religie en zorg, ‘religieus kapitaal’ vandaag de dag nog geïnvesteerd kan worden in de zorg en zo ja op
welke manier dat eventueel zou kunnen. Religieus kapitaal verwijst dan naar “het geheel van
bekwaamheden, ervaringen en vertrouwensbanden dat in sociaal en maatschappelijk initiatief
geïnvesteerd kan worden” (Furbey 2006 in Schilderman 2006, 396). Hij onderscheidt zes functies van
religie: identiteitsstichting, normatieve innovatie, contingentieverwerking, sociaal-rituele integratie,
kosmische betekenisverlening en kritische mobilisering. Met name identiteitsstichting en sociaalrituele integratie zijn volgens hem traditionele specialiteiten van religie die nog steeds aanwezig zijn in
het publieke domein van de moderne samenleving, zoals geestelijke verzorging (Schilderman 2009,
398 - 400). Door kerkverlating, verlies van religieuze betrokkenheid en de huidige diversiteit aan
zingevingsstijlen is een religieuze invulling van geestelijke verzorging minder voor de hand liggend dan
voorheen. Toch blijft er sprake van overheidsverantwoordelijkheid voor religie aangezien in artikel 6
van de Grondwet het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is vastgelegd
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2017-11-17).
Interessant is nu hoe dit ‘religieuze kapitaal’ anno 2020 ingezet kan worden in de geestelijke
verzorging binnen de psychiatrie en of hierin plaats is voor rituelen. Zijn er (religieuze) rituelen die bij
kunnen dragen aan de spirituele groei van cliënten binnen de GGZ?
1.2.2 Rituelen
Volgens Herman de Dijn zijn mensen fundamenteel rituele wezens (De Dijn 2018). Hij verbindt rituelen
met de menselijke capaciteit tot verwondering en verwondering maakt de mens tot mens. Aandacht
voor, en omgang met, het wonder is volgens hem dan ook onlosmakelijk verbonden met rituelen. Dat
is ook omgekeerd het geval. Rituelen kunnen volgens hem wachtkamers of vensters zijn op wonderen
en gaan over betekenis en zin. Het verband daartussen is de mythe. Rite en mythe horen bij elkaar (De
Dijn 2018, 9).
Schilderman definieert rituelen als “procedures voor zingeving waarbij overtuigingen worden
gesterkt en het toebehoren tot een groep wordt bevestigd” (Schilderman 2009). Hij gaat hierbij uit van
vijf vooronderstellingen. Ten eerste komt een ritueel voort uit een behoefte en is georiënteerd op
waarden, ten tweede gaat het bij rituelen om actie, om gedrag met betrekking tot heilige objecten in
het kader van een bepaald waardensysteem, ten derde biedt het rituele systeem een referentiekader
en schrijft voor hoe het ritueel vormgegeven moet worden, ten vierde verbindt het ritueel de
deelnemers aan het ritueel met elkaar, en ten vijfde geeft het ritueel vorm aan geloof. Kort samengevat
kan men over rituelen zeggen dat ze levensvisies ondersteunen (‘make-belief’) en integratie in een
gemeenschap bevorderen (‘make-belong’) (Schilderman 2009).

1.3 Probleemstelling en doelstelling
Zoals we in het voorgaande zagen behoort het tot de spirituele competentie van de geestelijk verzorger
om mensen te ondersteunen bij het zoeken naar spirituele en levensbeschouwelijke bronnen en bij de
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hermeneutische competentie om samen met hen te zoeken naar zin en betekenis in teksten, tradities
en praktijken.
Wat zijn nu geschikte activiteiten om de spirituele en hermeneutische dimensie van geestelijke
verzorging vorm te geven binnen de GGZ? Hoe begeleid en ondersteun je cliënten met ernstige
psychiatrische aandoeningen bij het zoeken naar zin, daarbij aansluitend bij hun levensbeschouwing
en spiritualiteit? Hoe geef je als geestelijk verzorger aandacht aan de existentiële en spirituele
dimensie van gezondheid, zoals Huber en de herstelbeweging die terecht bepleiten? En welke bijdrage
kan een religieus ritueel daarin hebben? Zoals ik in paragraaf 1.1 heb beschreven behoort het tot het
aanbod van de geestelijke verzorging van GGZ instelling Pro Persona dat cliënten iedere twee weken
deel kunnen nemen aan de vesperviering bij de zusters Trappistinnen van Koningsoord. Onduidelijk is
óf en zo ja hoe hiermee gestalte gegeven wordt aan de spirituele en hermeneutische dimensie van
geestelijke verzorging voor deze doelgroep. We weten niet wat de verhouding is tussen geestelijke
verzorging (voor GGZ cliënten) en contemplatieve liturgie aangezien er geen kennis beschikbaar is
zowel qua praktijk als qua onderzoek van soortgelijke praktijken. Dat maakt het zinvol om te
onderzoeken of een ‘rituele praktijk’ als de gezamenlijke versperviering past bij de spirituele dimensie
van geestelijke verzorging.
Zoals in 1.1 naar voren komt is de gezamenlijke Vespers niet alleen voor cliënten van betekenis
maar ook voor hun begeleiders en de zusters Trappistinnen. Het lijkt mij daarom van belang om ook
hun ervaringen te onderzoeken en zo inzicht te verkrijgen in de betekenis van dit ritueel voor de
verschillende deelnemers. Daarmee sluit ik aan bij het belang van gelijkwaardigheid in geestelijke
verzorging (Kunneman 2006).
De doelstelling voor dit onderzoek is drieledig. Als eerste wil ik inzicht verkrijgen in de rituele praktijk
van de gezamenlijke vesperviering. Deze praktijk bevindt zich op het snijvlak van spiritualiteit,
ritualiteit en geestelijke verzorging en is daarmee een concreet voorbeeld van het investeren van
religieus kapitaal in de zorg (Schilderman 2009). Ik wil verkennen wat de waarde hiervan is voor de
deelnemers. Ten tweede hoop ik relevante praktische aanbevelingen te kunnen doen voor deze casus.
Wat wordt waardevol gevonden in de huidige gang van zaken en wat zou eventueel beter kunnen?
Ten derde hoop ik voor geestelijke verzorging in de GGZ in het algemeen, aanbevelingen te kunnen
doen over de waarde van deelname aan een rituele praktijk ten behoeve van cliënten die van uit hun
eigen levensbeschouwing zoeken naar zin en betekenis en spirituele groei in hun leven.

1.4 Onderzoeksvraag en deelvragen
De hoofdvraag die ik in dit onderzoek wil beantwoorden, luidt:
Hoe wordt een monastiek ritueel zoals de gezamenlijke vesperviering van Trappistinnen
en cliënten uit de GGZ (te weten Pro Persona) en hun begeleiders door hen ervaren in
spiritueel opzicht?
De deelvragen daarbij zijn :
1. Wat is de context waarin deze gezamenlijke vesperviering plaats vindt?
2. Welke functie hebben rituelen in een contemplatieve liturgie als de Vespers?
3. Op welke wijze kan worden deelgenomen aan de liturgie?
4. Wat is de achterliggende houding van gastvrijheid?

1.5 Werkwijze onderzoek
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Het onderzoek heeft de vorm van een case study waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende
kwalitatieve onderzoeksmethoden (Verschuren en Doorewaard 2015, 179-181; Bernard & Ryan 2010,
43). Er is sprake van literatuuronderzoek, interviews en participerend observatieonderzoek (Bernard
& Ryan 2010 41-42; Grimes 2014, 237 -241).
Tijdens een vooronderzoek is op grond van een eerste literatuurstudie een ‘interviewguide’ opgesteld
en is een semigestructureerd pilotinterview gehouden met een zuster van Koningsoord (Vennix 2011,
253). Vervolgens is literatuuronderzoek gedaan naar theoretische concepten met betrekking tot de
functie van (liturgische) rituelen, de participatie aan deze rituelen en het achterliggende concept van
gastvrijheid. Op grond van deze literatuurstudie en op grond van het pilotinterview is de definitieve
topiclijst voor de te houden interviews samengesteld.
Naast het voeren van interviews is gebruik gemaakt van participerende observatie in het ‘veld’.
Deze observaties dienden er toe om een goed beeld te krijgen van het onderzoeksobject - de
gezamenlijk gevierde Vespers - op de locatie zelf. Ik heb deelgenomen aan tien gezamenlijke
vespervieringen in abdij Koningsoord in de periode februari 2017 – mei 2019. Tijdens en direct na de
Vespers zijn ‘fieldnotes’ vastgelegd en zijn waarnemingen ondergebracht in een tabel volgens het
onderzoeksmodel Elements of Ritual van Ronald Grimes (Grimes 2014, 235).

1.6 Opbouw scriptie
In het eerste hoofdstuk komt de inbedding en de aanleiding voor dit onderzoek aan de orde.
In het tweede hoofdstuk wordt de onderzoekscontext beschreven. Dat doe ik door een beeld
te schetsen van geestelijke verzorging in de psychiatrie, waarbij ik de ontwikkelingsgang van geestelijke
verzorging beschrijf en enkele belangrijke hedendaagse concepten in de psychiatrie, te weten
positieve gezondheid en herstelondersteunende zorg. Vervolgens beschrijf ik de missie en doelstelling
van psychiatrisch ziekenhuis Pro Persona Multicomplexe Zorg te Wolfheze, aangezien de
‘vespergangers’ op dit terrein wonen. Ik ga nader in op twee kenmerkende aspecten van mens-zijn in
het algemeen die echter in het bijzonder gelden voor mensen met psychiatrische problematiek. Nadat
ik de zusters Trappistinnen geïntroduceerd heb door een indruk te geven van hun orde en levenswijze,
beëindig ik dit hoofdstuk met de ontstaansgeschiedenis van de gezamenlijke vesperviering. Met dit
hoofdstuk beantwoord ik deelvraag 1.
In hoofdstuk drie komt het theoretische kader voor mijn onderzoeksvraag aan de orde. Op
grond van literatuuronderzoek beschrijf ik wat rituelen zijn, welke functie ze hebben, hoe er aan
rituelen (in het kader van een contemplatieve liturgie) geparticipeerd kan worden en welk
achterliggend concept van gastvrijheid hier aan ten grondslag ligt. De deelvragen twee, drie en vier
worden in dit hoofdstuk beantwoord.
Hoofdstuk vier gaat over het empirische onderzoek. Ik verantwoord mijn wijze van onderzoek
en beschrijf de uitkomsten van de interviews die met cliënten, begeleiders en zusters zijn gehouden.
In de slotparagraaf van dit hoofdstuk beschrijf ik de overeenkomsten en verschillen van de
onderzoeksresultaten van de drie onderzoeksgroepen.
In hoofdstuk vijf geef ik eerst een korte samenvatting van de voorgaande hoofdstukken waarna
ik conclusies trek en aanbevelingen doe.
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2

Onderzoekscontext

In dit hoofdstuk ga ik onderzoeken wat de spirituele betekenis is van een monastiek ritueel, namelijk
de gezamenlijke deelname aan de vesperviering in Koningsoord, voor GGZ cliënten, hun begeleiders
en zusters Trappistinnen. Dit met het oog op de vraag of deelname aan een contemplatieve liturgie
deel uit kan maken van geestelijke verzorging. Ik beschrijf in dit hoofdstuk de context van de
onderzoekscasus.
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk geef ik een schets van geestelijke verzorging in de
psychiatrie. Ik doe dat door eerst in te gaan op de historische ontwikkeling, vervolgens beschrijf ik
enkele actuele concepten in de huidige psychiatrie die verwant zijn aan geestelijke verzorging en ik
besluit deze paragraaf met een inhoudelijke beschrijving van het beroep. In de tweede paragraaf komt
de onderzoek setting aan bod. De cliënten, vrijwilligers en geestelijk verzorgers die meegaan naar de
Vespers zijn allen verbonden aan GGZ instelling Pro Persona, Multicomplexe zorg Wolfheze. Het is dus
van belang om doel en missie van deze GGZ instelling te kennen en tevens de plek die geestelijke
verzorging daar inneemt. De cliënten van Pro Persona MCZ Wolfheze hebben allen te maken met
ernstig psychisch lijden. In paragraaf drie ga ik in op twee aspecten daarvan: kwetsbaarheid en
contingentie. De vierde paragraaf gaat over de gemeenschap die deze cliënten en hun begeleiders
gastvrij ontvangt: de zusters Trappistinnen van abdij Koningsoord. Ik beschrijf in het kort hun
achtergrond en leefwijze, daarna beschrijf ik de ontstaansgeschiedenis van de gezamenlijke
vesperviering en ik sluit deze paragraaf af met praktijkobservaties van de Vespers op basis van
participerend observatieonderzoek (Vennix 2011, 258-260; Bernard & Ryan 2010, 41). De theoretische
basis hiervoor heb ik gevonden bij Ronald Grimes. In The Craft of Ritual Studies beschrijft hij zeven
elementen van rituelen, te weten: ”actions, actors, places, times, objects, languages, groups” (Grimes
2014, 237-241). Mijn waarnemingen heb ik volgens het model Elements of Ritual van Grimes in kaart
gebracht. Een gedetailleerde weergave hiervan is te vinden in bijlage I. Ik eindig dit hoofdstuk met een
samenvatting.

2.1 Geestelijke verzorging in de geestelijke gezondheidszorg
2.1.1 Historische ontwikkeling
Vanouds speelden christelijke drijfveren een belangrijke rol in de intramurale en extramurale
geestelijke gezondheidszorg. Tot halverwege de 20e eeuw was geestelijke gezondheidszorg verweven
met pastorale zorg, hetzij van rooms katholieke, hetzij van protestantse snit. Kerkelijke en particuliere
organisaties boden naast (traditionele) zielzorg eveneens (moderne) professionele hulp. Een
voorbeeld daarvan waren de consultatiebureaus voor huwelijks- en gezinsproblemen, de voorlopers
van wat later RIAGG (regionale instelling ambulante geestelijke gezondheidszorg) ging heten. Vanaf
ongeveer 1970 gingen behandelaars zich distantiëren van de kerk. Godsdienst en de kerkelijke variant
daarvan werd steeds meer gezien als een onderdrukkend instituut en daarmee een belemmering voor
individuele ontplooiing en geestelijk welbevinden (Oosterhuis in Verhagen en Van Megen (red) 2012,
29). Tegelijkertijd bleef de behoefte om maatschappelijke en persoonlijke vragen zoals morele
gewetenskwesties en zinvraagstukken bespreekbaar te maken. De begrippen ‘geestelijke
gezondheidszorg’ en ‘geestelijke volksgezondheid’ verwijzen hiernaar. Het begrip ‘geestelijk’ kan zowel
naar psychische verschijnselen verwijzen als naar religieuze, morele of culturele waarden (Ibidem 29).
Oosterhuis stelt dat het ideaal van geestelijke volksgezondheid te maken had met een zekere
‘heilsbehoefte’, niet alleen onder christenen, maar in de zeventiger jaren ook onder maatschappelijke
geëngageerden die streefden naar een samenleving van welzijn en geluk. Een drietal factoren was
volgens hem specifiek van invloed op het verlies van een duidelijke christelijke signatuur in de
geestelijke gezondheidszorg. Ten eerste de zogenaamde omgekeerde zuilwerking. Mede onder invloed
van geestelijken in de geestelijke gezondheidszorg kwam nadruk te liggen op de ethiek van sociale
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rechtvaardigheid en schoof de christelijke moraal op richting humanistische waarden. Ten tweede de
invloed van de overheid. Door de invoering en uitbreiding van sociale wetgeving maakte de geestelijke
gezondheidszorg een sterke groei door en raakte ze ingebed in de verzorgingsstaat. Dit leidde – op
aandringen van de overheid – tot eenvormige organisaties en meer samenwerking en afstemming
tussen de psychiatrische ziekenhuizen en de ambulante voorzieningen. Ten derde, de
maatschappelijke bevlogenheid van de jaren zestig werd gevolgd door een tendens van verzakelijking.
Beide verdrongen de levensbeschouwelijke betrokkenheid van behandelaars. Psychotherapie had
kerkelijke zielzorg overbodig gemaakt en een godsdienstig of christelijk perspectief paste niet bij de
neoliberale professionaliseringstrend van de jaren tachtig die gekenmerkt werd door standaardisering,
rationalisering en efficiency. Er ontstond een groeiende vraag naar deskundige hulp, die paste bij een
geïndividualiseerd levenspatroon met een gerichtheid op geluk en succes in het hier en nu (Ibidem 27).
In de tachtiger jaren kwam levensbeschouwing en spiritualiteit weer meer in de belangstelling. In
diverse RIAGGS werden aandachtsfunctionarissen aangesteld voor geloof en levensbeschouwing en in
de negentiger jaren werd een gereformeerde landelijke instelling voor ambulante geestelijke
gezondheidszorg opgericht, de voorloper van het huidige Eleos. Eveneens werd in de jaren ’90 een
nieuwe visie ontwikkeld op het herstel van mensen die lijden aan een psychiatrische stoornis. De
Amerikaan William Anthony kwam in 1993 met zijn ‘herstelvisie’ waarin centraal staat dat de cliënt
regie krijgt in zijn omgaan met de ziekte. In de 21e eeuw is het concept ‘positieve gezondheid’
ontwikkeld en is binnen de GGZ de herstelgerichte benadering inmiddels een belangrijke pijler van de
hulpverlening geworden. Aangezien beide ontwikkelingen bepalend zijn voor de huidige inrichting van
de geestelijke gezondheidszorg én tevens verwantschap vertonen met het doel en de werkwijze van
geestelijke verzorging in de geestelijke gezondheidszorg ga ik hier eerst nader op in.
2.1.2 Positieve gezondheid en herstelgerichte benadering
De WHO (World Health Organisation) definieerde bij haar oprichting in 1948 gezondheid als “een
toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en niet alleen de afwezigheid van ziekte
of gebreken” (Huber, van Vliet & Boers 2016). Deze idealistische formulering, die paste bij de tijd
waarin de optimistische verwachting heerste dat de meeste ziekten op termijn uitgebannen zouden
kunnen worden, voldeed al langere tijd niet meer. Een belangrijk punt van kritiek was dat deze definitie
van gezondheid, medische consumptie bevorderde en geen recht deed aan het feit dat er in de huidige
tijd steeds meer sprake is van chronische aandoeningen door de toegenomen levensverwachting. Het
begrip ‘positieve gezondheid’ is gemunt door Machteld Huber. Zij heeft vanaf 2009 gewerkt aan een
nieuw dynamisch concept van gezondheid en definieerde gezondheid als “het vermogen zich aan te
passen en eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het
leven” (Huber 2017).
Huber deed kwantitatief en kwalitatief onderzoek over gezondheid onder verschillende
groepen belanghebbenden waaronder patiënten, zorgprofessionals en beleidsmakers. Op grond van
haar onderzoek kwam ze tot zes hoofddimensies van gezondheid, te weten: lichaamsfuncties, mentale
functies en – beleving, existentiële-spirituele dimensie, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijke
participatie en dagelijks functioneren. Een essentiële bevinding van haar onderzoekstraject was dat
verschillende betrokkenen verschillend dachten over de waarde van elke dimensie van gezondheid.
Zo bleek dat patiënten een grotere waarde toekenden aan zingeving, als factor voor gezondheid, dan
professionals. Voor mensen die zelf ziekte ervaren hadden bleek de spirituele dimensie belangrijker
dan lichaamsfuncties. De conclusie van haar onderzoek is dat de mens centraal staat en niet de ziekte
(Huber, van Vliet & Boers 2016). Zoals in de volgende paragraaf zal blijken komt dit overeen met het
uitgangspunt van geestelijk verzorgers. Ook zij richten zich op de mens als geheel en niet op (genezing
van) de ziekte. Dit gericht zijn op de mogelijkheden en de kracht die iemand die (psychisch) ziek is nog
wel heeft is ook kenmerkend voor de herstelgerichte benadering in de geestelijke gezondheidszorg.
Uitgangspunt van de herstelgerichte benadering is de definitie van William Anthony van
herstel oftewel ‘recovery’: “Recovery is described as a deeply personal unique process of changing
one’s attitudes, values, feelings, goals, skills, and/or roles. It is a way of living a satisfying, hopeful, and
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contributing life even with limitations caused by illness. Recovery involves the development of new
meaning and purpose in one’s life as one grows beyond the catastrophic effects of mental illness”
(Anthony 1993, 15).
Mary Leamy en collega’s analyseerden onderzoeken naar herstelprocessen van mensen met
psychische aandoeningen en destilleerden hieruit vijf belangrijke pijlers van herstel: Connectedness,
Hope, Identity, Meaning en Empowerment, het zogenaamde CHIME model genoemd (7ROSES
Conference 2018). In Nederland is Wilma Boevink bekend als oprichter en ‘kopvrouw’ van de
herstelbeweging HEE (Herstel Empowerment en Ervaringsdeskundigheid). Zowel Huber als ook Leamy
en Boevink benadrukken dat er een nauwe samenhang is tussen herstel en zingeving.
Herstel kan onderscheiden worden in vier fasen, namelijk: het overweldigd worden door de
stoornis, het worstelen met de stoornis, het leven met de stoornis en leven voorbij de stoornis. In alle
fases van herstel staat de persoon centraal en niet de diagnose. De cliënt is persoonlijk en actief
betrokken bij het plannen en uitvoeren van zorg. Hij kiest zelf richting door keuzes te maken uit het
zorgaanbod. Hierbij staan hoop en groeipotentie centraal (GGZ Oost Brabant, z.j.). Deze herstelvisie is
voor geestelijk verzorgers herkenbaar in hun dagelijkse werkpraktijk. Zij bieden al herstelondersteuning ‘avant la lettre’ door gericht te zijn op de hele mens in plaats van op zijn ziekte. Dit doen geestelijk
verzorgers door zich expliciet te richten op bronnen van geestkracht, zin, perspectief, oriëntatie,
waardigheid, levensverhaal, levensmoed en levenskunst (Bos en Zewald 2018). In de volgende
paragraaf ga ik hier dieper op in.
2.1.3. Hedendaagse geestelijke verzorging in de (geestelijke) gezondheidszorg
Zoals we in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zagen komt geestelijke verzorging voort uit pastorale
zorg en is zij gaandeweg een zelfstandige professie geworden, veelal los van een kerkelijke gemeente
als zendende instantie. Een logisch gevolg van de professionalisering van geestelijke verzorging is de
oprichting in 1971 van een landelijke beroepsvereniging van alle geestelijk verzorgers in Nederland, de
Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ). Zij definieert geestelijke verzorging als “professionele
begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing” (Beroepsstandaard
Geestelijk Verzorger 2015, 7). Zij onderscheidt daarin de volgende vier dimensies:





De existentiële dimensie. Deze verwijst naar de ervaring van het bestaan als zodanig, in zijn
alledaagsheid én met zijn (contingente) ervaringen van verschrikking en verwondering en alles
daartussen.
De spirituele dimensie. Deze verwijst naar transcendente betekenis en ervaring.
De ethische dimensie. Deze verwijst naar het veld van waarden, normen en verantwoord
handelen.
De esthetische dimensie. Deze verwijst naar de vormende betekenis van ervaringen met
schoonheid in zowel cultuur als natuur (Ibid., 10).

Om zijn professie goed uit te kunnen voeren dient de geestelijk verzorger over diverse competenties
te beschikken. Het voert voor dit onderzoek te ver om alle competenties te beschrijven. Zonder andere
competenties tekort te willen doen benoem ik er enkele die mijns inziens cruciaal zijn in het kader van
dit onderzoek.
Als eerste de hermeneutische of levensbeschouwelijke competentie. Dit houdt in dat de
geestelijk verzorger in staat is tot het verhelderen van zingevingsvragen en levensbeschouwelijke
overtuigingen en deze kan verbinden met de context en situatie van de cliënt. En tevens het vermogen
om betekenisgeving in teksten en beelden, praktijken en levensverhalen te duiden vanuit
levensbeschouwelijke tradities.
Als tweede de therapeutische competentie. Dit is het op aandachtige wijze present zijn en
kunnen luisteren naar mensen. Tevens het op systematische wijze kunnen verhelderen en analyseren
van levensvragen en crises en het bieden van begeleiding bij het zoeken naar (levens)oriëntatie en het
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vormgeven van levenskunst. Hiervoor is zowel kennis van therapeutische processen noodzakelijk als
onderscheidingsvermogen tussen gezonde en ongezonde vormen van spiritualiteit en geloof. Dit
laatste is niet eenvoudig en soms lastig te verenigen met hetgeen beleden wordt in de herstelgerichte
benadering, namelijk dat de cliënt zelf de regie heeft over zijn herstelproces en dus ook over zijn eigen
wijze van geloof en spiritualiteit.
En als derde de spirituele competentie. Dit houdt in dat de geestelijk verzorger ondersteuning
biedt bij het aanboren en vernieuwen van spirituele en levensbeschouwelijke bronnen (Ibidem 13,14).
De geestelijk verzorger wil interpretatiekaders van mensen vergroten en verkent de verschillende
lagen in het levensverhaal van mensen. De titel ‘Antwoord geven op het leven zelf’ van het proefschrift
van Job Smit over een basismethodiek van geestelijke verzorging vind ik dan ook goed passen bij wat
geestelijk verzorgers doen (Smit 2015).
Martin Walton, bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging in Amsterdam en Groningen, stelt
dat geestelijke begeleiding niet gericht is op problemen maar op de persoon, niet op resultaat maar
op zin, betekenis en waarden, niet op behandeling maar op zinsverbanden waarin behandeling
betekenis en waarde krijgt. Dit laatste sluit aan op de existentiële-spirituele dimensie van ‘positieve
gezondheid’, en de pijlers hoop en betekenisgeving van de rehabilitatie – en herstelbeweging (Walton
in Verhagen en van Megen (red) 2012, 479).
Geestelijke verzorging gaat over zingeving en levensbeschouwing, zoveel is wel duidelijk voor
iedereen. Maar hoe daar gestalte aan te geven? Over deze vraag werd nagedacht op een studiedag
voor geestelijk verzorgers waarbij het ging over de verschillen en overeenkomsten tussen pastorale
zorg (die een religieuze inkleuring heeft) en geestelijke verzorging of zielzorg (Studiedag PThU ‘Goed
Gereedschap’ 2018). Het is een vraag die raakt aan mijn onderzoeksthema. Iedere geestelijk verzorger
neemt bij de invulling van het beroep zijn eigen levensverhaal en levensbeschouwing mee. Als het gaat
om zingeving is de geestelijk verzorger niet de enige die zich hiermee bezig houdt binnen de
psychiatrie. Daarom is het van belang dat geestelijk verzorgers ook bij andere begeleiders en
behandelaars, middels scholing en consultatie, aandacht vragen voor existentiële vragen en
antwoorden. Het existentiële lijden aan het leven zelf is nog lang niet altijd een geïntegreerd onderdeel
van de aangeboden begeleiding en behandeling, terwijl patiënten daar wel behoefte aan hebben
(Muthert in Verhagen en van Megen (red) 2012, 458, 464).
Maar wat is dan het verschil in de werkwijze van de geestelijk verzorger in vergelijking met die
van andere begeleiders? Aangezien veel mensen, ook in de geestelijke gezondheidszorg, ‘zingeving’
maar een vaag en onduidelijk begrip vinden, is het goed om dit nog wat te verduidelijken. Taco Bos,
geestelijk verzorger bij Pro Persona, onderscheidt drie niveaus van zingeving: instrumentele,
intrinsieke en ultieme zingeving (Bos in Doolaard (red) 2006, 308,309). Instrumentele zingeving gaat
over zinvol bezig zijn oftewel over doelgerichte activiteiten die tastbaar resultaat opleveren. Denk aan
de aanmoediging zo niet verplichting dat iedere psychiatrische cliënt – indien mogelijk - een aantal
dagdelen in de week actief is. Dat wil zeggen naar een dagbesteding gaat, vrijwilligerswerk of betaald
werk doet. Bij intrinsieke zingeving gaat het niet om resultaat maar om zaken die waarde in zichzelf
hebben bijvoorbeeld belangrijke relaties, muziek, zorg dragen voor iets of iemand, sport, spel.
Ultieme zingeving heeft te maken met iemands levensbeschouwing en ultieme waarden. Een
psychiatrische ziekte of levenscrisis kan die levensvisie aan het wankelen brengen. Ultieme zingeving
kan gelijk gesteld geworden met spiritualiteit, zij het dat er sprake is van een accentverschil in de
betekenis. Het woord ‘zingeving’ duidt op een actieve rol, een doelgerichte actie (er wordt door
iemand zin gegeven). Het woord ‘spiritualiteit’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘spiritus’ dat ‘geest’
betekent, en duidt niet alleen op zingeving maar ook op zinvinding. Het accent ligt op ontvankelijkheid
voor iets of Iemand die groter is dan de eigen persoon. Het gaat om de dragende waarden en bronnen
waaruit iemand wil leven. Die bronnen en waarden en evenzo de actieve en ontvankelijke kant van
zingeving zijn terug te vinden in de definitie van spiritualiteit van Puchalski (2009): “Spirituality is the
aspect of humanity that refers tot he way individuals seek and express meaning and purpose and the
way they experience their connectedness to the moment, to self, to others, to nature, and to the
significant or sacred” (Beroepsstandaard Geestelijk Verzorger 2015, 37). De verbinding met zichzelf,
de ander en het heilige kan gestalte krijgen in rituelen zoals zondagse vieringen of een monastiek
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ritueel zoals de gezamenlijke vesperviering die onderwerp is van deze scriptie. Na deze algemene
noties over de rol en werkwijze van geestelijke verzorging in de geestelijke gezondheidszorg, schets ik
in de volgende paragraaf de GGZ-instelling waar cliënten, geestelijk verzorgers en vrijwilligers uit dit
onderzoek aan verbonden zijn.

2.2. Pro Persona GGZ
2.2.1 Missie en doelstelling Pro Persona
Pro Persona is een grote organisatie die zich richt op het bieden van gespecialiseerde geestelijke
gezondheidszorg, zowel klinisch als ambulant, met name in Zuid-Gelderland. Er zijn behandellocaties
in o.a. Wolfheze, Nijmegen, Arnhem, Ede, Tiel en Veenendaal. De taken op het gebied van de
geestelijke gezondheidszorg zijn gebundeld in Pro Persona GGZ, de forensische taken zijn
ondergebracht bij de Pompestichting en bij het GGZ-onderdeel Kompas.
De missie van Pro Persona luidt: “Het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met
psychische problemen of psychiatrische stoornissen door hen te genezen of weer grip op hun bestaan
te laten krijgen en samen met hen een nieuw perspectief te ontwikkelen” (www.propersona.nl).
Over haar visie zegt Pro Persona dat zij herstelgericht wil werken door te zoeken naar een
behandeling die aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënt en dat zij daarbij familie en naasten
betrekt. Daarbij betrekt men nieuwe ontwikkelingen in de psychiatrie zoals het concept ‘positieve
gezondheid’ en andere invloeden uit de maatschappij. Pro Persona wil haar medewerkers stimuleren
om zichzelf te ontplooien en verder te professionaliseren en om samen te werken met collega’s en
collega-instellingen. Pro Persona beschrijft zichzelf als een organisatie die open staat voor ideeën en
feedback van cliënten en hun omgeving. Ze wil bijdragen aan het vergroten van kennis en begrip van
psychiatrie in de maatschappij door het geven van voorlichting, het doen van onderzoek en door open
communicatie (Ibidem 2019). Als kernwaarden in relatie tot de cliënt noemt Pro Persona:
•
•
•
•

Respectvolle bejegening
Vakbekwaam en professioneel
Toegewijd en dienstverlenend
Maatschappelijk betrokken

Pro Persona hanteert verschillende vormen van behandeling die samenhangen met de plaats en de
intensiviteit van deze behandeling. Zo is er ambulante zorg en opname, waarbij men uitgaat van
ambulante zorg waar mogelijk en opname waar noodzakelijk. Er zijn verschillende soorten opname te
onderscheiden zoals acute opname, kortdurende opname en voortgezette opname. Pro Persona heeft
regionale centra in Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel. In elk regionaal centrum is de mogelijkheid om
acuut of kortdurend te worden opgenomen. Daarnaast zijn er in Nijmegen en Wolfheze opnameafdelingen voor specifieke doelgroepen en voor langer dan een jaar durende specialistische GGZ. Het
gaat hier om voortgezette opname. Bij Pro Persona Multicomplexe zorg Wolfheze gaat het in alle
gevallen om cliënten met ernstige psychische aandoeningen die 24/7 verpleging en/of begeleiding
nodig hebben al of niet op een gesloten afdeling.
De cliënten die meegaan naar de gezamenlijke vesperviering zijn allen afkomstig van deze
locatie. Het gaat om mannen en vrouwen die langdurig opgenomen zijn met ernstige psychiatrische
klachten en problemen oftewel EPA (ernstige psychiatrische aandoeningen). De problemen voor
henzelf of voor hun sociale omgeving zijn dusdanig dat het niet mogelijk is om nog langer thuis te
wonen en ambulant geholpen te worden. De psychische problemen houden vaak verband met
(manisch) depressieve stemmingsstoornissen, borderline problematiek, psychosegevoeligheid,
schizofrenie, trauma’s, verslaving, autisme, persoonlijkheidsstoornissen, obsessief compulsieve
stoornissen. Vaak is er sprake van een combinatie van factoren, zoals een onveilige jeugd, traumatische
ervaringen, ernstige psychiatrische problematiek al dan niet als gevolg van langdurig middelengebruik.
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Mensen laten zich soms vrijwillig opnemen omdat hun ziekte hen zodanig hindert dat ze zich niet meer
in de maatschappij kunnen handhaven. Soms is er sprake van een gedwongen opname met een
zogenaamde Rechterlijke Machtiging als men zelf niet inziet een gevaar te zijn voor de omgeving of
voor zichzelf. De sociale omgeving van cliënten wordt sterk bepaald door de afdeling waar zij zijn
opgenomen en de fase van de behandeling. Een groot aantal cliënten volgt therapieën, is actief in
dagbesteding en heeft een zekere bewegingsvrijheid om te gaan of staan waar hij/zij wil, onder
bepaalde voorwaarden. Cliënten op een gesloten afdeling kunnen alleen onder toezicht naar buiten.
Op het terrein van Pro Persona te Wolfheze bevindt zich ook de Regionale Instelling voor Beschermd
Wonen Arnhem Veluwe Vallei (RIBWAVV). De cliënten die hier wonen zijn doorgestroomd vanuit een
behandelafdeling van Pro Persona, komen uit een andere behandelsetting of woonden voorheen
zelfstandig. Bij hen is sprake van ernstige psychosociale problematiek bij wonen, werken en leven.
Samen met begeleiders werken zij in een beschermde woonomgeving aan het omgaan met hun
aandoening en zo mogelijk aan herstel van het gewone leven. Zij hebben hierbij voor een groot deel
zelf de regie. Enkele cliënten vanuit RIBWAVV nemen ook deel aan de gezamenlijke vespervieringen.
Dit zijn veelal cliënten die betrokken zijn bij de Opstandingskerkgemeenschap op het terrein van Pro
Persona. Zij zijn bekend met de geestelijk verzorgers van Pro Persona en nemen regelmatig deel aan
activiteiten van de dienst Geestelijke Verzorging zoals aan het cliëntenkoor Spelenderwijs en de
zondagse vieringen.
2.2.2 Geestelijke verzorging bij Pro Persona
Op iedere opname locatie van Pro Persona is het voor cliënten mogelijk om een gesprek met de
geestelijk verzorger te hebben. Zoals we in 1.1.1 zagen ligt de verankering van geestelijke verzorging
in het grondwettelijk vastgelegde recht op vrijheid van godsdienst levensovertuiging. De zogenaamde
‘vrijplaatsfunctie’ geeft iedere burger recht op geestelijke bijstand, onafhankelijk van een indicatie of
toestemming van iemand anders (Beroepsstandaard Geestelijke Verzorging 2015, 7).
De Geestelijke Verzorging formuleert in haar beleidsplan de eigen missie als volgt: “Wij
ondersteunen cliënten in hun zoeken naar zin en betekenis en dragen bij aan een organisatie die
aandacht heeft voor deze dimensie van het menselijk bestaan” (Een extra mijl te gaan 2016 -2021). In
deze formulering sluit zij aan bij twee aspecten van de missie van Pro Persona, namelijk bij het
‘verbeteren van de levenskwaliteit’ en bij ‘grip op het bestaan en nieuw perspectief ontwikkelen’. De
afdeling Geestelijke Verzorging sluit eveneens aan bij de vier kernwaarden die Pro Persona als
uitgangspunt neemt en licht die als volgt toe:
Respectvolle bejegening: Samen met andere zorgprofessionals zetten de geestelijk verzorgers zich in
om te zorgen dat cliënten zichzelf als mens zien en niet alleen als ziektebeeld of probleemgeval. Zo
willen zij er aan meewerken dat cliënten verder kunnen met wat het leven hen aan ziekte, leed en
verlies heeft gebracht. Ook op organisatieniveau wil men samen met anderen staan voor
menswaardige zorg en een humaan zorgklimaat.
Vakbekwaam en professioneel: Geestelijk verzorgers zijn vertrouwd met ‘trage vragen’, verlangens,
verlies, spiritualiteit, rituelen, levensbeschouwelijke tradities, filosofie en ethiek. De eigen scholing en
ervaring biedt zicht op de verwevenheid van zingeving en levensovertuiging met heel de persoon, diens
levensverhaal en relaties.
Toegewijd en dienstverlenend: Net als iedere hulpverlener, zijn ook geestelijk verzorgers
aanspreekbaar als het gaat om trouw, toewijding en bereidheid om een stap extra te doen. De
Geestelijke Verzorging wil medewerkers van Pro Persona bijstaan in hun zoektocht naar eigen waarden
en zingeving in het werk dat ze doen.
Maatschappelijk betrokken: De maatschappelijke betrokkenheid van de geestelijk verzorgers krijgt
vooral zijn weerslag in de bijdrage aan de herstelbenadering. Hierbinnen zijn twee maatschappelijke
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ontwikkelingen waar de afdeling Geestelijke Verzorging zich toe wil verhouden. De ambulantisering
van de zorg, waar de afdeling Geestelijke Verzorging aan bij wil dragen middels haar
zingevingsexpertise en haar netwerk van contacten. En tevens wil de afdeling Geestelijke Verzorging
rekening houden met de afname van institutionele religiositeit en de toename van individuele
spiritualiteit en zingeving. Naast het klassieke aanbod hecht zij daarom eveneens aan vernieuwing en
diversificatie van haar aanbod (Ibidem 6-8).
In haar beleidsplan schrijft het team Geestelijke Verzorging: “Het hervinden van diepere waarden en
levenszin komt het herstelproces en de kwaliteit van leven zeer ten goede. Uit onderzoek blijkt dat
veel cliënten aandacht voor zin- en betekenisgeving noemen als één van de meest onvervulde
zorgbehoeftes. In antwoord daarop zien wij kundige ondersteuning op het vlak van zingeving,
levensovertuiging, spiritualiteit en religie als onze kerntaak” (Ibidem 5). Dit sluit aan bij de hermeneutische, therapeutische en spirituele competentie zoals beschreven in paragraaf 2.1.3 van dit hoofdstuk
en bij de herstelgerichte visie en de nieuwe definitie van gezondheid in paragraaf 2.1.2. De zeven
geestelijk verzorgers van Pro Persona hebben allen een eigen locatie of afdeling(en) waaraan zij
verbonden zijn. Aan de cliënten die op deze afdelingen verblijven bieden zij – indien gewenst –
persoonlijke begeleiding of gespreksgroepen aan. Zij verzorgen zondagse vieringen en
bezinningsbijkomsten. Tevens zijn de geestelijk verzorgers nauw betrokken bij Moreel Beraad en bij
de kunstcommissie.
Om de thematiek waar veel cliënten van MCZ Wolfheze mee worstelen beter te kunnen
begrijpen ga ik in de volgende paragraaf in op twee kenmerkende aspecten van mens-zijn die in het
bijzonder gelden voor mensen met psychiatrische problematiek.
2.2.3 Kwetsbaarheid en contingentie
In deze paragraaf geef ik een korte schets van de begrippen kwetsbaarheid en contingentie. Ik doe dit
omdat mensen die een beroep doen op een geestelijk verzorger dit vaak doen in een kwetsbare
periode van hun leven waarin sprake is van ingrijpende levensgebeurtenissen. De cliënten van Pro
Persona MCZ Wolfheze zijn door het leven getekend en hebben meer dan gemiddeld te maken met
ervaringen van ‘contingentie’. Contingentie betekent volgens van Dale: toevallig, niet noodzakelijk (van
Dale 2012). Bij contingentie gaat het om de ervaring dat een gebeurtenis ook niet of anders had kunnen
gebeuren, ze is noch een onmogelijkheid, noch een noodzakelijkheid (Kruizinga 2015). Contingentie
wordt ervaren wanneer het niet lukt of moeilijk is om een ingrijpende gebeurtenis, die strijdig is met
de levensdoelen en levensbehoeften van iemand, te integreren in het eigen levensverhaal (SchererRath 2013). Anders gezegd: bij contingentie gaat het om de gebrokenheid van het bestaan.
Christa Anbeek schrijft in verschillende publicaties over kwetsbaarheid. In haar eigen leven en
in haar werk als geestelijk verzorger in de psychiatrie heeft zij van dichtbij de kwetsbaarheid van het
leven ervaren. Zij zegt dat onze samenleving niet ingesteld is op kwetsbaarheid. Daarom kan teveel
kwetsbaarheid leiden tot isolement en om dat risico te vermijden is volgens haar dialoog nodig die van
de desoriëntatie, die door een grenservaring is veroorzaakt, weer een heroriëntatie kan maken
(Anbeek in Van Wielink 2014). Kwetsbaarheid is niet voorbehouden aan cliënten, ook begeleiders c.q.
geestelijk verzorgers dienen zich bewust te zijn van hun eigen levensverhaal en de eigen
kwetsbaarheid. Anbeek noemt kwetsbaarheid een ‘condition humaine’. Het is niet iets wat opgelost
moet worden maar een terugkerend thema in ieders leven waartoe iedereen zich moet (leren te)
verhouden. Anbeek gebruikt het woord ‘contrastervaring’ of ‘grenservaring’ voor de kwetsbaarheid
van het leven, als het vanzelfsprekende niet langer vanzelfsprekend is. Dit kunnen breukervaringen
zijn, ervaringen van verlies en gebrokenheid maar ook ervaringen van diep gevoelde ontroering,
schoonheid en troost (Anbeek 2018, 31).
Kunneman spreekt over ‘de plek der moeiten’. Daarbij gaat het over “levenservaringen of gebeurtenissen die onontkoombare existentiële en morele vragen rond de eindigheid van ons
beheersingsvermogen oproepen (...) en vragen rond compassie, trouw en solidariteit” (Kunneman
2009 in Van Wielink 2014). Door deze (grens) ervaringen gaan mensen op zoek naar hetgeen er achter
die grens is (Anbeek in Van Wielink 2014). Op die momenten kan religie mensen een weg wijzen uit de
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chaos door vragen te stellen die de dagelijkse routine overstijgen. Inbedding in een religieuze
gemeenschap met vaste rituelen en symbolen kan dan houvast en troost bieden als men met diep
ingrijpende levenservaringen te maken krijgt (Anbeek 2018, 194). In de huidige samenleving is zo’n
gemeenschap niet meer vanzelfsprekend voorhanden.
De Trappistinnengemeenschap van Koningsoord kan voor ‘de vrienden van Wolfheze’, de
cliënten én hun begeleiders, zo’n gemeenschap zijn die houvast, troost en herkenning biedt in tijden
van ontregeling en diepgevoelde kwetsbaarheid. Een kwetsbaarheid die de zusters bij zichzelf
herkennen zoals blijkt uit het schrijven van één van hen: “Eigenlijk is er niet zo’n verschil tussen hen
en mij. Ook ik ben kwetsbaar en gehavend, maar bemind door de Ene, precies in die kwetsbaarheid”
(KNR 2015). De cliënten die meegaan naar de Vespers in Koningsoord leven al diverse jaren met een
psychische ziekte die een grote impact heeft op hun leven. Zoals eerder beschreven is geeft het
concept ‘positieve gezondheid’ een grote plaats aan het eigen functioneren, de veerkracht en zelfregie
van mensen. Zo ook de herstelbeweging, die ‘betekenisgeving’ één van de belangrijkste pijlers voor
herstel vindt. Margreet de Vries-Schot, psychiater en theoloog, gaat uit van een bio-psycho-sociaalspiritueel hulpverleningsmodel (De Vries-Schot, 2008) en Erhard Weiher gaat in zijn boek over
spiritualiteit bij ziekte, sterven en dood, uit van een bio-psycho-sociaal-spiritueel mensbeeld waarin hij
spiritualiteit een centrale, integratieve rol toekent (Weiher 2014). Dit laat zien dat spiritualiteit (weer)
steeds meer in beeld komt als bron om uit te putten in situaties waarin het leven zwaar en kwetsbaar
is. Alhoewel ieder mens te maken krijgt met ‘sociale, fysieke en emotionele uitdagingen’ geldt dit in
meerdere mate voor mensen die lijden aan een psychiatrische ziekte. Hun psychische en lichamelijke
lijden, wordt nog eens verzwaard door stigmatisering en negatieve beeldvorming in de samenleving
en de vaak beperkte genezingskansen. Cliënten die verblijven bij Pro Persona MCZ Wolfheze zijn dan
ook meer dan gemiddeld in aanraking gekomen met ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. Zij
hebben te maken met verlies van lichamelijke en psychische gezondheid, hebben veelal geen of een
klein sociaal netwerk, geen werk, hebben traumatische ervaringen en kampen met verslavingen. Hun
manier van omgaan met al deze ervaringen heeft uiteraard invloed op hun welzijn en de
levenskwaliteit die zij (nog) ervaren. Als men zich verdiept in de verschillende levensgeschiedenissen
van deze cliënten komt de gedachte boven dat alles anders had kunnen zijn als er bijvoorbeeld wél een
netwerk was geweest, als een ongeluk (met niet aangeboren hersenletsel tot gevolg) niet plaats had
gevonden, als er geen sprake was geweest van verwaarlozing of verslaving, als er meer ruimte voor
het anders-zijn was geweest etc. Het is de vraag hoe men omgaat met deze contingente
gebeurtenissen in het leven en of het lukt om er betekenis aan te geven en ze op te nemen in het eigen
levensverhaal. Spiritualiteit en religie kunnen daarbij denk- en handelingskaders bieden en mogelijk
behulpzaam zijn bij het vinden van nieuwe betekenissen van contingente gebeurtenissen (SchererRath 2013, 185-186).
In de volgende paragrafen ga ik in op het ontstaan van deze gezamenlijke vesperviering en beschrijf
de huidige gang van zaken, nadat ik eerst een beeld geschetst heb van de kloostergemeenschap waar
de Vespers plaatsvindt.

2.3 Abdij Koningsoord
2.3.1 Zusters Trappistinnen
Wie zijn de zusters die zo gastvrij hun deur open zetten voor de cliënten en hun begeleiders bij hun
vespervieringen? Er zou veel te schrijven zijn over de achtergrond van deze monastieke gemeenschap,
haar wortels, haar spiritualiteit en haar bewoners. Onderstaande korte schets heeft als doel om de
context van het onderzoek te kunnen begrijpen.
De zusters in Koningsoord horen bij de kloosterfamilie van de heilige Benedictus (480 – 547) en volgen
zijn regel: de regel van Benedictus. In 1098 ontstond de orde van de Cisterciënzers, als
hervormingsbeweging van de Benedictijnen, in Citeaux in de Bourgogne. Dit als reactie op het
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verwaterde Benedictijnse leven in veel Benedictijnse kloosters in Frankrijk. De naam ‘Cisterciënzers’
verwijst naar de plaatsnaam Citeaux, in het latijn Cistercium. De Trappisten zijn in 1664 afgescheiden
van de Cisterciënzers en vormen sindsdien een zelfstandige orde. Zij leven volgens de strengere regel
van de strikte observantie. De naam ‘Trappisten’ is afgeleid van het Franse klooster La Trappe waar de
toenmalige abt in 1664 deze strengere regels instelde. In 1933 werd besloten een abdij voor monialen
te stichten in Berkel Enschot. De aanleiding hiervoor was het grote aantal Nederlandse zusters in de
Belgische trappistinnenabdij ‘Notre Dame de la Paix’ in Chimay, België. Als de abdij in 1937 voltooid is,
komen zij naar Nederland en gaan ze wonen in het trappistinnenklooster in Berkel-Enschot. In 1940
wordt Koningsoord een zelfstandige abdij.
Aangezien de omgeving van het klooster steeds minder stil wordt door oprukkende
nieuwbouw van de gemeente Berkel-Enschot, besluit de communiteit om een andere plek te zoeken.
Die vinden ze uiteindelijk in Arnhem. In 2007 start daar de bouw van een geheel nieuw klooster. Een
unicum in onze tijd, waarin veel kloosters hun deuren sluiten en kloostergebouwen verkocht worden.
In 2009 verhuist de communiteit van Berkel-Enschot naar Arnhem. De begraafplaats is meeverhuisd
en de overleden zusters liggen nu begraven in het nieuwe kloosterkerkhof bij de abdij in Arnhem.
Het hele proces van vertrek uit Berkel-Enschot en aankomst in Arnhem is uitgebreid in de Nederlandse
media in beeld gebracht. De zusters van Koningsoord, op dit moment in totaal zevenentwintig zusters
waarvan er twintig in Koningsoord wonen, vormen een contemplatieve kloostergemeenschap. Hun
leven kent de volgende drie pijlers: Opus dei (Gods werk, het koorgebed en monastiek leven in het
algemeen), Lectio Divina (geestelijke lezing) en toegewijde arbeid. Dit betekent dat zij een
teruggetrokken leven leiden en dat hun eigenlijke werk bestaat uit gebed. Dit laatste krijgt vorm in de
zogenoemde ‘getijden’ door de dag heen maar ook in de verdere werkzaamheden van de dag en in
het bijzonder in de stilte. Het getijdengebed door de dag en nacht heen bestaat uit de Nachtwake om
4.00 uur, de Lauden om 7.00 uur, de Terts om 9.30 uur, de Sext om 12.00 uur, de Noon om 14.00 uur,
de Vespers om 17.00 uur en de Completen om 19.30 uur. Deze dagelijkse gebedsdiensten zijn voor
iedereen ‘live’ te volgen via internet. De zusters voorzien in hun onderhoud door een
boekbinderij/restauratieatelier en sinds kort door natuurbegraafplaats ‘de Koningsakker’. Daarnaast
is er een abdijwinkel waar ambachtelijke producten uit diverse (trappisten)abdijen verkocht worden
en waar men christelijke literatuur en muziek aan kan schaffen. Ook hebben de zusters een
gastenverblijf. Hier is iedereen welkom die op zoek is naar stilte, naar God, naar gebed en bezinning.
De zusters brengen zelf hun ‘missie’ als volgt onder woorden: “Voorop staat dat we trouw willen blijven
aan de Regel van Sint-Benedictus, aan het gebed en de nachtwake, aan een leefklimaat dat rust en
stilte ademt. Een leven dat gekenmerkt wordt door eenvoud en levend in gemeenschap op een
afgelegen plaats, weg uit de drukte van de stad. Trouw blijven aan de navolging van de Heer door wie
ons hart geraakt is. Putten uit de Bron van het Leven zelf; de geest van onze stichters herontdekken,
door lezing en bestudering van hun werken. Zo de aloude waarden beleven, verrijkt door het licht dat
onze tijd er op laat vallen” (www.abdijkoningsoord.nl).
2.3.2 Ontstaansgeschiedenis gezamenlijke Vespers
Het verlangen van een cliënt om eens een dag op te mogen trekken met een monnik is het startpunt
geweest voor de huidige praktijk van de gezamenlijke vesperviering van zusters Trappistinnen en
cliënten van Pro Persona in abdij Koningsoord. Lisa Böll, geestelijk verzorger van Pro Persona tot
november 2019, vertelt hoe deze wens haar indertijd raakte en dat zij besloot om samen met deze
cliënt naar Koningsoord te gaan om daar een keer de Vespers bij te wonen. Een besluit dat ze intuïtief
nam, vanuit een innerlijke overtuiging dat dit de cliënt goed zou kunnen doen. Bij dit eerste
kloosterbezoek in 2010 is het niet gebleven. Een tweede cliënt toonde belangstelling, de geestelijk
verzorgers bespraken met elkaar voor welke cliënten dit nog meer heilzaam zou kunnen zijn en
overlegden dit met de betrokken behandelaars, verpleegkundigen en psychiater van de betreffende
cliënt. Op het verzoek om als groep tweewekelijks deel te mogen nemen aan de Vespers is positief
gereageerd door de zusters, ze bleken van harte welkom te zijn. Zo is er een groepje cliënten ontstaan
die iedere twee weken naar de Vespers in Koningsoord gaat. Er zijn enkele geestelijk verzorgers die dit
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samen met een aantal vrijwilligers beurtelings begeleiden. De vraag (van een geestelijk verzorger) om
in de voorbede voor hen te bidden is door de zusters direct ingewilligd. Sindsdien is het gebed voor
‘onze vrienden uit Wolfheze’ een vast onderdeel van de voorbede in de Vespers. “Het bezorgt me
steeds weer kippenvel dat er ‘voor onze vrienden van Wolfheze’ wordt gebeden door de zusters”,
aldus een geestelijk verzorger.
Het contact tussen cliënten, vrijwilligers en zusters Trappistinnen was vanaf het eerste
moment heel goed. In de afgelopen negen jaar zijn er meerdere contacten gevolgd tussen de zusters
en de mensen van Pro Persona. Zo bracht de voltallige abdij een ‘tegenbezoek’ aan Pro Persona op 11
juli 2013, de verjaardag van Sint Benedictus. Zij kregen een rondleiding over het terrein en kregen
uitleg over de behandeling en zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen. Er was een
informele lunch in de open lucht met cliënten, vrijwilligers en medewerkers en de dag werd afgesloten
met de Vespers die voor deze gelegenheid niet plaats vond in de kapel van Koningsoord maar in de
Opstandingskerk, op het terrein van Pro Persona in Wolfheze. Enige tijd daarna heeft één van de
zusters een zangworkshop gegeven aan cliënten en vrijwilligers in diezelfde Opstandingskerk. Het was
voor de zusters vanzelfsprekend om ‘hun vrienden uit Wolfheze’ uit te nodigen voor de wijding van de
nieuwe abdis, zo vertelt één van hen. Cliënten en begeleiders hebben het een eer gevonden deze
gebeurtenis mee te mogen maken. Ook is een groep cliënten meegegaan naar een open klooster dag
in Koningsoord. Daarnaast zijn er diverse ‘informele’ contacten: een cliënt die af en toe het tijdschrift
‘de Kovel’ mee mag nemen, agenda’s en kalenders die niet verkocht zijn in de abdijwinkel worden
meegegeven voor cliënten, en zo zijn er vaker geschenken van de zusters aan de cliënten van Pro
Persona. Het bijzondere van deze activiteiten vindt de initiatiefneemster Lisa Böll de gelijkwaardigheid
van alle deelnemers en dat het iedereen zo goed doet. In een verslag van bovengenoemd bezoek van
de zusters aan Pro Persona wordt het door haar als volgt uitgedrukt: “En telkens weer voltrekt zich
hetzelfde wonder, het wonder van de stilte. Uit deze stilte is vriendschap gegroeid. Zonder woorden,
zonder communicatie. Er is iets gegroeid dat ten diepste met heel zijn te maken heeft, zonder dbc’s
oftewel diagnose-behandelingcombinaties” (Eppink zj).
2.3.3 Huidige gang van zaken gezamenlijke Vespers
Om een goed beeld te krijgen van de gang van zaken tijdens en rondom de gezamenlijke vesperviering
heb ik participerend observatieonderzoek gedaan in de periode februari 2017 – mei 2019. Zoals in de
inleiding van dit hoofdstuk is beschreven, heb ik de gedragingen van de cliënten en hun begeleiders
tijdens de vesperviering geobserveerd met behulp van Grimes’ Elements of ritual. Mijn bevindingen
heb ik geordend en ondergebracht in een tabel, zie voor een gedetailleerde beschrijving bijlage I. In
deze paragraaf geef ik, op grond van eigen waarnemingen, een globale beschrijving van de gang van
zaken.
De eerste en derde woensdagmiddag van de maand verzamelen een aantal cliënten en vrijwilligers
zich in het Pastoraal Centrum. Het Pastoraal Centrum is een aanbouw aan de Opstandingskerk en het
domicilie van de geestelijk verzorgers van Pro Persona Wolfheze. Zij hebben hier hun werkkamers, het
secretariaat is er gevestigd en er is een ruimte voor groepsbijeenkomsten. Tevens is er een
inloopmogelijkheid. Op weekdagen is iedereen welkom om het Pastoraal Centrum binnen te lopen
voor een kop koffie of thee. Men kan gebruik maken van een zithoek met uitzicht op de omringende
natuur. Ook kan men de kerk binnen gaan om er even stil te zijn, een kaarsje te branden of om de
wisselende kunstexposities te bekijken. In het zogenoemde ‘straatje’ liggen flyers met informatie over
het aanbod van de geestelijke verzorging, zoals groepsbijeenkomsten, kerkelijke vieringen,
bezinningsbijeenkomsten, het koor Spelenderwijs, de Bijbelkring en de mogelijkheid deel te nemen
aan de Vespers in klooster Koningsoord. Op de schriftelijke liturgie van de zondagse vieringen en
bezinningsbijeenkomsten wordt melding gemaakt van de data en tijdstippen waarop men mee kan
gaan naar Koningsoord.
In de zithoek van het Pastoraal Centrum druppelen op woensdagmiddag rond 16.00 uur de
eerste cliënten en vrijwilligers binnen. Zij worden begroet door de aanwezige geestelijk verzorger. De
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cliënten voorzien elkaar van koffie en thee. Er vinden gesprekken plaats tussen cliënten onderling en
tussen de cliënten, vrijwilligers en geestelijk verzorgers. Veelal wordt er die middag door de geestelijk
verzorger nog getelefoneerd met cliënten die aangegeven hebben graag mee te willen en er nog niet
zijn. De groep cliënten die mee gaat verschilt per keer, evenals het aantal. Er is een vaste kern van zo’n
vier tot acht cliënten die (bijna) altijd mee gaat. Ook het aantal vrijwilligers verschilt per keer. Rond
16.30 uur vertrekt men naar Koningsoord. Cliënten hebben de keuze of ze met een vrijwilliger
meerijden in hun auto of dat ze instappen in de Pro Persona bus. Voor een aantal cliënten heeft het
eerste een meerwaarde. Het biedt de gelegenheid om een persoonlijk gesprek te kunnen voeren en
persoonlijke aandacht te geven en te ontvangen. Aangekomen bij abdij Koningsoord wordt er door
enkele cliënten nog snel een halve sigaret gerookt waarna aangebeld wordt. De ontvangst bij
binnenkomst gaat gepaard met een handdruk van de gastenzuster. Iedereen zoekt een plek in het
gastengedeelte van de kapel, sommige cliënten hebben een eigen favoriete plek waar ze gaan zitten.
Anderen zitten graag naast elkaar of naast een begeleider. De meeste cliënten nemen een liedbundel
en psalmboek mee en indien aanwezig de klaargelegde liturgie. Voordat de Vespers begint zoeken
sommigen de te zingen liederen op. Anderen (zowel enkele cliënten als begeleiders) doen dit niet en
laten graag ‘alles over zich heen komen’ zoals ze zelf zeggen. Als de zusters één voor één de kapel
binnen komen valt op dat sommige zusters oogcontact zoeken met de groep uit Wolfheze en hen even
toeknikken. De meeste cliënten volgen nauwgezet de liturgie en lezen de liedteksten mee. Een aantal
cliënten en enkele begeleiders zingen mee. Soms zacht zoals hier van gasten verwacht wordt, soms
wat luider en minder op toon of in de maat. Vrijwel iedereen staat op voor de doxologie (lofprijzing
van God aan het eind van de psalm) en buigt het hoofd bij de woorden ‘Eer aan de Vader, Zoon en
Heilige Geest’. Een enkeling blijft zitten, meestal omdat gaan staan en weer gaan zitten teveel
lichamelijke inspanning kost. Het merendeel van de cliënten evenals enkele begeleiders zingen de
gebedstekst ‘Heel mijn hart roept U, antwoord mij o Heer’ aan het einde van de Vespers mee. Men
vouwt de handen en sluit de ogen tijdens het gebed. Als de Vespers afgelopen is wordt het licht in de
kapel gedoofd. Alleen het opstandingskruis en het Mariabeeld blijven verlicht. In de zo goed als
onverlichte kapel is er vervolgens twintig minuten stille meditatie. Een deel van de andere aanwezige
gasten vertrekt al voor de stilte. De cliënten uit Wolfheze en hun begeleiders blijven totdat de stilte
door klokgelui verbroken wordt. Een enkele cliënt brandt een kaarsje bij de icoon die in een nis staat
in het gastendeel van de kapel. Enkele cliënten en begeleiders dopen hun vingers in het wijwatervat
en maken een kruisteken alvorens de kapel te verlaten. Jassen worden aangetrokken, sommige
cliënten gaan nog gauw naar het toilet en vervolgens stapt men in de bus of personenauto om weer
te vertrekken naar Wolfheze. Onderweg wordt er vaak iets uitgewisseld over de Vespers, hetzij over
een psalmtekst, de voorbede van de zusters voor ‘de vrienden uit Wolfheze’ of over de eigen
gemoedstoestand. Zie hiervoor de ‘fieldnotes’ in bijlage I. Vervolgens wordt iedereen naar de afdeling
gebracht waar hij of zij verblijft.
2.4 Samenvatting
In dit hoofdstuk heb ik de context van dit onderzoek beschreven. Ik heb dat gedaan door de positie
van de geestelijke verzorging binnen de psychiatrie eerst in historisch perspectief te zetten. Daarin valt
op dat aanvankelijk de kerken als zendende instanties een pastorale kleur gaven aan geestelijke
verzorging in de (geestelijke) gezondheidszorg. Tegenwoordig is dat niet meer (per se) het geval.
Professionele begeleiding staat nu voorop. De geestelijk verzorgers van Pro Persona onderschrijven
dit. Zij zien begeleiding op existentieel niveau en ondersteuning op het vlak van zingeving,
levensovertuiging, spiritualiteit en religie als hun kerntaak. Het belang van aandacht voor zingeving
wordt ook gedeeld door de herstelgerichte benadering in de GGZ en is te verbinden met het concept
‘positieve gezondheid’. De cliënten die deelnemen aan de gezamenlijke vesperviering verblijven op het
terrein van Pro Persona, locatie Multi Complexe Zorg te Wolfheze. Ik heb doel en missie van deze GGZ
instelling beschreven. Pro Persona wil een persoonlijke zorgverlener zijn die uitgaat van de behoeften
van de cliënt. Daarbij heeft zij de volgende kernwaarden geformuleerd: respectvolle bejegening,
vakbekwaamheid, toewijding en maatschappelijke betrokken zijn. De afdeling Geestelijke Verzorging
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sluit hierbij aan met als eigen accent dat ze vanuit die kernwaarden aandacht wil geven aan zin- en
levensvragen van cliënten. Aangezien GGZ cliënten meer dan gemiddeld te maken hebben met
ingrijpende levensgebeurtenissen ga ik in op de begrippen kwetsbaarheid en contingentie. In het
laatste deel van dit hoofdstuk heb ik de achtergrond van de zusters Trappistinnen van abdij
Koningsoord beschreven. Zij ontvangen ‘de vrienden van Wolfheze’, zoals de cliënten en hun
begeleiders door hen genoemd worden, met grote gastvrijheid. De ontstaansgeschiedenis van de
gezamenlijke Vespers laat zien hoe het ooit begonnen is, namelijk met een cliënt die zijn verlangen
uitsprak om naar een klooster te gaan en een geestelijk verzorger die hieraan gehoor gaf. De huidige
praktijk van de tweewekelijkse gezamenlijke vesperviering met cliënten en begeleiders is hieruit
voortgevloeid. In de laatste paragraaf heb ik – op grond van participerend observatieonderzoek- een
beeld gegeven van de gang van zaken rondom de gezamenlijke vespervieringen. De
onderzoeksgegevens zijn, volgens het model van Grimes Elements of Ritual, ondergebracht in een tabel
in bijlage I.
Nu de context van dit onderzoek geschetst is, ga ik in het volgende hoofdstuk in op enkele theoretische
concepten die verband houden met rituelen en een contemplatieve liturgie. Deze concepten verbind
ik met een belangrijk kenmerk van de Benedictijnse spiritualiteit, namelijk gastvrijheid.
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3

Rituelen en liturgie

Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen is zingeving een belangrijke pijler in de herstelgerichte
benadering binnen de geestelijke gezondheidszorg. Eveneens zagen we dat geestelijk verzorgers
(gelukkig) niet de enige professionals zijn die zich op dit terrein begeven. Taco Bos onderscheidt diverse
niveaus van zingeving waarbij hij stelt dat ultieme zingeving gelijk gesteld kan worden met
spiritualiteit. Kundige ondersteuning op het gebied van religie, levensovertuiging en spiritualiteit is een
kerntaak van geestelijke verzorging (Een extra mijl te gaan 2016). Ik sluit aan bij deze kerntaak en
competentie door te onderzoeken wat de betekenis is van een contemplatieve liturgie, de
gezamenlijke vesperviering, als een vorm van geestelijke verzorging aan GGZ cliënten. Daarvoor is
nodig dat ik de betekenis en structuur van dit specifieke ritueel onderzoek. In rituele studies is volop
nagedacht en geschreven over rituelen. In dit theoriehoofdstuk ga ik op verkenningstocht. Wat zijn nu
eigenlijk rituelen? Welke functies hebben rituelen? Hierover gaat het in de eerste paragraaf. De
Vespers is geen op zichzelf staand ritueel maar is ingebed in de kloosterliturgie, het zogenoemde
getijdengebed. Wat is de betekenis van de liturgie voor kloosterlingen, hoe ziet de structuur van de
liturgie er uit en hoe verhouden ritueel en liturgie zich tot elkaar? Dit komt aan bod in de tweede
paragraaf. De kloosterliturgie voltrekt zich niet op een willekeurige plaats maar op een plaats die
specifiek daarvoor bedoeld is. Dat geldt ook voor de gezamenlijk gevierde Vespers in Koningsoord. In
paragraaf drie beschrijf ik wat het eigene is van zo’n apart gezette oftewel ‘heilige plaats’.
Iedere abdij is verbonden met een orde en kent daardoor een eigen spiritualiteit. Bij de zusters
van abdij Koningsoord is dat de Benedictijnse spiritualiteit. In zijn regel roept Benedictus zijn
volgelingen op om gastvrij te zijn. Wat deze Benedictijnse gastvrijheid inhoudt en wat de beweegreden
is van de zusters om samen met gasten de liturgie te vieren, beschrijf ik in paragraaf vier. Ik eindig met
een laatste paragraaf waarin ik vragenderwijs een samenvatting geef die de opmaat vormt voor het
volgende hoofdstuk, waarin ik de uitkomsten van de interviews zal beschrijven.
Tenslotte: het woord ‘spiritualiteit’ is in de voorgaande tekst al enkele malen ter sprake
gekomen evenals een definitie van dit begrip in 2.1.3 van Puchalski. Aangezien er een grote
verscheidenheid is over hetgeen onder ‘spiritualiteit’ verstaan wordt, acht ik het van belang om een
eigen plaatsbepaling te geven. Ik ga daarbij uit van de omschrijving van spiritualiteit door Kees
Waaijman. Hij definieert spiritualiteit als “een god-menselijk betrekkingsgebeuren”. Volgens hem is
kenmerkend voor alle vormen van spiritualiteit dat er beweging is en een verbinding met het
transcendente. Die beweging wijst op een ontwikkeling die iemand door kan maken. Daarvoor is een
spirituele praxis nodig. Men kan op verschillende manieren gestalte geven aan deze praxis,
bijvoorbeeld door gebed, meditatie, zelfonderzoek en maatschappelijke inzet (Waaijman 2000, 4). Ik
kies voor deze inkleuring van spiritualiteit omdat deze mijns inziens recht doet aan de kern ervan. Een
kern die terug gaat op het Latijnse woord ‘spiritus’, dat ‘geest’ betekent. En ‘geest’ is bij uitstek iets
dat niet grijpbaar is. Het gaat hierbij om een ontvankelijkheid voor iets of Iemand die groter is dan de
eigen persoon. In die zin kan spiritualiteit een bron van zinvinding worden. Zin die gevonden wordt in
de diepste waarden en betekenissen waarmee mensen proberen te leven (Sheldrake 2012, 1). Zin die
mogelijk ook gevonden én vorm gegeven kan worden in een monastiek ritueel zoals de vesperviering
in de kapel van Koningsoord.

3.1 Wat is een ritueel?
Ons mens-zijn wordt gekenmerkt door verschillende aspecten en behoeften. Zo hebben we zuurstof
en voedsel nodig om te kunnen leven. Maar evenzeer hebben we behoefte aan liefde, relaties en aan
een taal om ons uit te kunnen spreken. In het kader van dit onderzoek wil ik stil staan bij nog een ander
menselijke behoefte: de behoefte aan rituelen. De Dijn stelt dat mensen fundamenteel rituele wezens
zijn. We organiseren ons leven niet door wetenschappelijke waarheden maar door de wereld van de
mythe en de rite (De Dijn 2018).
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In dit hoofdstuk verken ik de functies die een (monastiek) ritueel kan hebben binnen de geestelijke
verzorging. Daarvoor is nodig dat ik begin met een omschrijving van wat nu eigenlijk rituelen zijn.
Ik baseer me hierbij op onderzoek van Corja Menken Bekius (1998) die de functie van rituelen
onderzocht heeft voor de pastorale praktijk en de praktijk van geestelijke verzorging. Zij hanteert de
volgende werkdefinitie van rituelen:
Rituelen zijn vanzelfsprekende, eenmalige of herhaalde, veelal symbolische handelingen,
veelal vergezeld van bijbehorende formules en teksten, waarin de mens lichamelijk en
interactief betrokken is op een werkelijkheid, die in het ritueel present wordt gesteld
(Menken Bekius 1998, 26).
Uit deze brede definitie van rituelen kunnen een aantal kenmerken afgeleid worden. Een ritueel is
vanzelfsprekend, in letterlijke zin en in overdrachtelijke zin. Als het goed is spreekt de handeling van
het ritueel uit zichzelf en behoeft het ritueel geen uitleg. Het ritueel is zo gezien een taal in zichzelf. De
vanzelfsprekendheid blijkt ook uit het feit dat de degenen die het ritueel uitvoeren weten wat hen te
doen staat. De zusters van Koningsoord leven met de regel van Benedictus. En volgens deze regel
komen zij zeven keer per dag bij elkaar in de kapel om Gods lof te zingen (Regel van Benedictus 16,1).2
Eveneens schrijft Benedictus in zijn regel voor hoeveel psalmen men moet zingen, in welke volgorde
en met welke houding (RB 17-19). De zusters hoeven dus niet zelf te bedenken hoe ze vorm geven aan
de Vespers. Die vorm spreekt vanzelf.
Er kan sprake zijn van eenmalige rituelen. Vaak zijn dit op maat gemaakte rituelen die spontaan
geboren worden als een manier van handelen passend bij een specifiek moment. Vaker is er sprake
van herhaalde rituelen. Het gaat hierbij dan veelal om voorgeschreven rituelen, zoals bij religieuze
rituelen. Herhaling veronderstelt een bepaalde vormelijkheid van overgedragen gebaren, woorden en
rituelen. De herhaling is voorwaarde voor de eventuele openbaring. De herhaling behoort tot de
essentie van het ritueel (De Dijn 2018, 103-104). Rituelen van een bepaalde godsdienstige ritus, zoals
bijvoorbeeld het getijdengebed, zijn vastgelegd en kunnen alleen gewijzigd worden met officiële
goedkeuring van bevoegde instanties, in dit geval de leiding van de rooms-katholieke kerk (Menken
Bekius 1998, 27). De structuur van rituelen is doorgaans eenvoudig waardoor ze toegankelijk zijn voor
alle leden van een gemeenschap en voor de gasten die zich bij hen voegen (Lukken 1999, 59). Ondanks
de voorgeschreven structuur dient er ook ruimte in het ritueel te zijn voor expressie. Het ritueel helpt
ons om wat we innerlijk beleven gestalte te geven. Het drukt uit wat ons bezig houdt. Ook al gaat het
bij de gezamenlijke Vespers om een voorgegeven ritueel, toch zijn er eigen accenten in de uitvoering
omdat juist deze personen het ritueel voltrekken (Lukken 1999, 64).
Veelal symbolische handelingen maakt als eerste duidelijk dat het bij rituelen gaat om
handelingen. Er is sprake van actie. Het Nederlandse woord symbool is afgeleid van het Griekse
‘symballein’ dat letterlijk ‘bijeen brengen’ betekent. Een symbool is iets waarneembaars dat verwijst
naar iets dat niet waarneembaar is. In de woorden van Goethe: ‘een symbool is een ding dat zonder
het ding te zijn toch het ding is’. Allerlei voorwerpen, personen, gebeurtenissen of handelingen kunnen
een symbolische betekenis krijgen. In dat voorwerp of in een bepaalde handeling wordt iets uitgedrukt
dat niet samen valt met de waarneembare werkelijkheid. Elke cultuur en religieuze traditie kent haar
eigen symbolen zoals het kruis in het christendom, de davidster in het jodendom en de maansikkel in
de islam. Een symbool wordt ook wel de kleinste eenheid binnen een ritueel genoemd (Turner 1967).
Symbolen nodigen uit tot erbij-stilstaan, mijmeren of mediteren. Er is sprake van een directe, nietrationele communicatie met een andere werkelijkheid. De symboolhandeling is in zichzelf geladen met
zin. De deelnemer aan het ritueel komt - als het goed is – in contact met zichzelf en concentreert zich
op het eigenlijke doel (Lukken 1999, 21-28).
Er zijn rituelen die in stilte worden vertrokken, een voorbeeld daarvan zijn de religieuze
bijeenkomsten van Quakers. En ook in rituelen waar wel wordt gesproken kan de stilte soms het meest
indrukwekkende onderdeel van het ritueel zijn voor de deelnemers. Veel rituelen kennen vaste
2

De regel van Benedictus wordt in het vervolg afgekort als RB.
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formules en teksten. Ook bij liturgische rituelen is dat het geval. De vaste formules en teksten zijn
onlosmakelijk verbonden met het betreffende ritueel en daar kan niet zomaar van afgeweken worden.
Het uitspreken van deze teksten kan ook als een handeling worden beschouwd zoals uitgewerkt wordt
in de ‘speech act theory’ (Searle 1985 in reader Quartier 2016). Rituelen zijn lichamelijk en interactief.
Er wordt van alles gedaan in rituelen: gelopen, gebogen, geknield, gezeten, opgestaan, gegeten,
gedronken, gevast, gezongen, gemusiceerd, gesproken of geluisterd. Voorwerpen worden aangeraakt
of gekust, mensen raken elkaar aan door middel van een handdruk of kus, kortom het hele lichaam
met al zijn zintuigen doet mee. De lichamelijke betrokkenheid van de deelnemers aan rituelen is een
belangrijk criterium. Daarbij gaat het dus ook om interactie. Rituelen zijn een wijze van communiceren
(Menken Bekius 1998, 32-33).
Een werkelijkheid die present gesteld wordt is iets anders dan een empirisch waarneembare
werkelijkheid. Dat er iets ‘present’ gesteld wordt wijst op het symbolische karakter van rituelen. In
religieuze rituelen wordt een transcendente werkelijkheid verondersteld. Die transcendente
werkelijkheid wordt aanbeden, bezongen, of bemediteerd. Deze werkelijkheid is niet toetsbaar. Het
gaat hierbij om commitment en ontmoeting of in religieuze termen, om geloof.
Thomas Quartier noemt een ritueel een handeling met structuur en betekenis (Quartier 2013, 13).
Ritueel handelen volgt een bepaalde structuur en is dus geordend (de interne structuur van het ritueel)
maar zorgt tegelijkertijd ook voor orde (de externe structuur van het ritueel). Dit wordt goed zichtbaar
in het getijdengebed. De verschillende gebeden kennen alle een eigen structuur en de gebeden samen
structureren de dag van de kloosterling en van de gasten die in hun midden vertoeven. Echter zonder
betekenis zou het ritueel een lege huls zijn. Het ritueel is in zichzelf betekenisvol (de interne betekenis)
en verwijst naar iets buiten zichzelf (de externe betekenis). Dit sluit aan bij de definitie van symboliek
bij Menken Bekius. Het ritueel verwijst naar een andere werkelijkheid en is tevens waardevol in
zichzelf.
Het ritueel verdicht eveneens de werkelijkheid omdat het een apart gezet moment betreft ter
onderscheiding van het alledaagse leven. Het zet de deelnemer even stil en schept afstand tot de
andere momenten van de dag of de week. Rituelen geven op een eigen wijze de traditie door en
houden die levend. Ze vormen als het ware een brug tussen verleden en toekomst.
In een ritueel zoekt men naar betekenis, naar het geheim van het bestaan, door zich te richten
op een zichzelf overstijgende werkelijkheid. Hierdoor wordt het eigen tekort als het ware overstegen
en kan er hoop ontstaan op een toekomst. Anders gezegd: rituelen gaan over hoop en geloof en niet
over macht en succes. Een levensbeschouwelijk ritueel drukt respect uit en vertrouwen in een
werkelijkheid die ons te boven gaat. Daarom kunnen rituelen ons kracht geven in alle
wederwaardigheden van het leven. Hoewel rituelen veelal voorgegeven zijn, zijn ze eveneens een
uitdrukking van onszelf en kunnen we er in kwijt wat ons bezighoudt (Lukken 1999, 59-64).
Bovenstaande kenmerken van rituelen vragen van de hedendaagse geestelijk verzorger inventiviteit
om rituelen te vertalen naar de praktijk van alledag. Het is vaak een kunst om daarbij zowel recht te
doen aan het ritueel als ook aan de leefwereld en het betekenissysteem van de cliënt voor en met wie
het ritueel voltrokken wordt. De gezamenlijk gevierde Vespers is van een andere orde dan een op maat
gemaakt ritueel. Het gaat hierbij om een vaststaand ritueel dat echter voor alle deelnemers,
kloosterlingen en gasten, een eigen betekenis heeft.

3.2 De functie van rituelen
Na verkend te hebben wat verstaan wordt onder een ritueel en welke kenmerken of dimensies een
ritueel heeft, is het belangrijk om te weten wat een ritueel nu eigenlijk doet c.q. wat de functie is van
een ritueel. Rituelen, mits ze herkenbaar zijn voor degenen die er aan deelnemen, kunnen ruimte
bieden om emoties uit te drukken en te kanaliseren, zijn gemeenschapsvormend en vaak verbonden
aan een bepaalde levensbeschouwelijke traditie. Dat maakt dat ze als ‘comfort zone’ beleefd kunnen
worden tijdens moeilijke levensgebeurtenissen of -fasen (Quartier 2010, 109). Uit de literatuur blijkt
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dat er bij rituelen altijd sprake is van drie verschillende polen die elkaar voortdurend beïnvloeden. Dit
betreft het individu, de groep en het symbolische betekenissysteem. Bij elk van die polen kan een
functie onderscheiden worden. Voor het individu is dat de psychohygiënische functie, voor de groep is
dat de sociale functie en voor het symbolisch betekenissysteem is dat de noëtische of bezinnende
functie (Menken Bekius 1998, 40). Ik ga nader in op deze drie functies van een ritueel, te beginnen bij
de sociale functie.
3.2.1. De sociale functie
Zowel bij de inwijding als de instandhouding van een groep is er sprake van rituelen. De sociale functie
heeft betrekking op de betekenis die een ritueel heeft voor de groep, de gemeenschap. Door het
gezamenlijke ritueel wordt een gevoel van saamhorigheid opgeroepen. De sociale functie van rituelen
wordt door Turner uiteengezet in zijn theorie over communitas. Hij maakt daarbij gebruik van het
model van Van Gennep over de structuur van overgangsrituelen, die door de laatste ‘rites de passages’
genoemd worden. In de metafoor van de reis onderscheidt Van Gennep rituelen rondom drie fases:
de fase van vertrek uit het eigen huis of uit de eigen groep; het op weg gaan. Dit noemt hij de fase van
de afscheiding. De tweede fase heeft betrekking op het overgaan van de drempel, het aanwezig zijn in
het overgangsgebied: niet thuis en nog niet aangekomen in het nieuwe gebied. De derde en laatste
fase is die van het aankomen, de inwijding in het nieuwe gebied en de nieuwe groep. Turners begrip
communitas heeft betrekking op de middelste fase uit bovenstaand model van Van Gennep. Dit is de
fase waarin de eigenlijke overgang (passage) gemaakt wordt. Bij deze fase hoort de spontane
communitas die aanwezig is bij mensen die zich als lotgenoten in een liminale situatie bevinden, d.w.z.
in een grensgebied. In het kader van een overgangssituatie wordt zo’n liminale periode gekenmerkt
door onduidelijkheid en onzekerheid voor degene die er doorheen gaat. En lukt het alleen om er door
te komen als men zich aan de regels en gewoonten van dat betreffende gebied houdt en er gidsen zijn
die je door dat grensgebied heen loodsen. Nu hoeft liminaliteit niet alleen te gaan over grens-of
overgangsgebieden. Liminaliteit kan ook een kenmerk zijn van groepen die zelfgekozen of gedwongen
aan de rand van de samenleving staan. In het kader van dit onderzoek denk ik hierbij aan de zusters
Trappistinnen die zelfgekozen een bijzondere plek hebben in de samenleving en ik denk aan de cliënten
van Pro Persona die noodgedwongen aan de rand van de samenleving leven (Menken Bekius 1998, 4850; Turner, 1977).
Als geestelijk verzorger in de psychiatrie is het werkterrein juist dit grensgebied van de
hedendaagse samenleving en is de geestelijk verzorger daarin zelf ook ‘grensganger’. De geestelijk
verzorger staat – zeker gezien vanuit de vrijplaatsfunctie van geestelijke verzorging – vaak aan de rand
van de organisatie wanneer hij of zij geen deel uit maakt van behandelteams. In die zin is de geestelijk
verzorger een grensganger in het kwadraat: een grensganger in het grensgebied. Het werk van de
geestelijk verzorger speelt zich af op het raakvlak van begeleiding, behandeling en presentie en op de
grens van theologie, psychologie en culturele antropologie, om maar enkele grensgebieden te noemen
(Körver, 2014). Het is daarom zinvol om Turners begrip communitas te betrekken bij de sociale functie
van rituelen. Turner onderscheidt hierbij drie soorten communitas: de spontane of existentiële
communitas waarbij het gaat om de menselijke ontmoeting, de ideële communitas waarbij het gaat
om de gedeelde idealen, normen of waarden, en de normatieve communitas, waarbij het gaat om de
overdracht van een bepaald gedachtegoed of waarden zoals bijvoorbeeld de christelijke traditie. In
paragraaf 3.5 ga ik hier nader op in.
3.2.2. De psychohygiënische functie
Dat rituelen van belang zijn voor individuen bij levensgebeurtenissen als geboorte en dood, huwelijk,
toetreding in een gemeenschap etc. wordt algemeen onderschreven. Ook in de geestelijke
gezondheidszorg is regelmatig gepubliceerd over de legitimiteit en de effectiviteit van rituelen (Van
Uden & Pieper, 2012). Rituelen structureren en ordenen het menselijk bestaan in tijd en ruimte. Ze
creëren een omheinde ruimte waarbinnen het leven kan worden verkend en ontdekt. Met behulp van
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symbolen kan al ‘spelende’ het leven worden gevormd en veranderd. Die experimentele ruimte waarin
verhalen worden verteld, waarin personen en ervaringen voorkomen waarmee men zich kan
identificeren, is een belangrijke psychohygiënische functie van het ritueel. De verbeelding speelt hierin
een grote rol, zowel in seculiere als in religieuze rituelen. Door die verbeelding wordt een beroep
gedaan op de creatieve vermogens van mensen. Dat rituelen plaats vinden in een afgezonderde ruimte
geeft veiligheid aan de deelnemers. De deelnemers zijn speciaal op een bepaald moment naar een
bepaalde plek gekomen om samen te zijn. Wat er in het ritueel gebeurt is bedoeld voor mensen die de
betekenis van de handelingen, woorden en symbolen (enigszins) verstaan en op zijn minst eerbiedigen
(Menken Bekius 2005, 65-68).
Hoe sterker de emoties, hoe meer er behoefte kan zijn aan een plek en ruimte waar deze
emoties er mogen zijn en (enigszins) tot uiting gebracht kunnen worden. Het ritueel als kanaal voor
emoties is dan ook een belangrijk aspect van de psychohygiënische functie van rituelen. Zo kan een
ritueel rust brengen in situaties van innerlijke onrust en kan er een troostende, helende, bevrijdende
werking uitgaan van het ritueel voor de deelnemer. Dit is de interne betekenis van het ritueel. Het
bepaalt de deelnemer bij iets dat hem of haar overstijgt (externe betekenis) en structureert de dag
(externe structuur) en heeft daardoor invloed op het persoonlijke (geloofs)leven. Het getijdengebed
zoals dat in kloosters plaats vindt is daarvan een voorbeeld.
In crisissituaties kunnen rituelen een heilzame functie hebben waardoor de innerlijke onrust
en chaos waar iemand mee kampt enigszins teruggedrongen wordt of hanteerbaar blijft. In zekere zin
kan een therapeutisch gesprek ook (onderdeel van) een ritueel zijn waarin heil en heling wordt
ervaren. Rituelen kunnen angst dempen en bezweren en heilzaam zijn maar kunnen ook ontaarden in
dwang(rituelen), bijvoorbeeld in situaties van extreme angst, obsessief compulsieve stoornissen of
andere psychische problematiek. Het is dus belangrijk om steeds te onderscheiden of deelname aan
rituelen deel uit maakt van een gezonde of ongezonde ‘coping strategy’.
3.2.3 De noëtische of bezinnende functie
Het woord ‘noëtisch’ komt van het Griekse werkwoord noëo dat (er)kennen, begrijpen, verstaan
betekent. Een ritueel gaat ergens over, is meestal verbonden met een bepaald gedachtegoed of
geloofsgoed en wil de deelnemer daar iets over leren. Via rituelen kan de deelnemer iets te weten
komen en kennis verwerven. Daarbij helpen rituelen niet alleen bij de overdracht van kennis maar
tevens bij het vinden van een eigen antwoord daarop. Rituelen leren de deelnemers ook wat rituelen
zijn (Menken Bekius 1998, 52). Belangrijk hierbij is dat rituele kennis wordt verworven via het lichaam.
Eerst doen en dan beseffen wat men doet en waarom men dat doet. Dit komt overeen met hetgeen
Benedictus zegt in zijn regel dat het hart in overeenstemming gebracht moet worden met het lichaam
en de stem (RB 19,6). Het rechtop staan, de stem, het zingen en het uitspreken van de gebedstekst
komt eerst en daarna de bezinning op hetgeen gezongen en gebeden wordt. Rituele kennis verkrijgt
men niet door studie, observatie of contemplatie maar door en in actie. Doordat men zich verbindt
met de werkelijkheid van het ritueel, verbindt men zich ook met de werkelijkheid waar het ritueel naar
verwijst. Dat brengt – als het goed is - een verandering teweeg bij de deelnemers, een proces van
transformatie. De herhaling in veel (religieuze) rituelen is niet alleen een bron van kennis verwerving
maar brengt ook verbinding tot stand met de traditie waar de rituelen uit voortkomen. Ze verbinden
de deelnemers met mensen die hen voorgingen in het praktiseren van de rituelen en de traditie
waarmee ze verbonden zijn. Iedere deelnemer doet dat op een eigen manier en het doel is dan ook
dat men komt tot een eigen antwoord. Dat vraagt om een creatie, om creativiteit, terwijl tegelijkertijd
gemeenschappelijk kennis wordt bewaard en doorgegeven (Menken Bekius, 53).
Een belangrijke invalshoek voor de bezinnende functie van rituelen is te vinden in de
constructionistische psychologie. Het uitgangspunt van deze stroming is dat alle kennis altijd
geconstrueerde kennis is. “De constructie van wat mensen samen ‘weten’ in de rituelen die zij
uitvoeren, de gedeelde ‘kennis’ waaraan zij richting ontlenen voor hun handelen (de normatieve
functie van rituelen), of waar ze zich door laten bemoedigen en troosten, wordt geboren en
onderhouden in de interactie waarin men samen betrokken is op de werkelijkheid die in het ritueel
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present wordt gesteld” (Menken Bekius 1998, 55). De ene kant van de zaak is dus de gedeelde kennis,
de andere kant is de rituele interactie van ieder als individu en als groep.
Vergelijken we bovenstaande functies van rituelen volgens Menken Bekius met de dimensies structuur
en betekenis van rituelen volgens Quartier, dan valt op dat de bezinnende functie overeenkomt met
de externe betekenis van een ritueel. In beide gevallen gaat het om de verwijzing naar een
betekenissysteem, bijvoorbeeld naar een transcendente werkelijkheid.
De psychohygiënische en sociale functie van rituelen zijn te vergelijken met de interne
betekenis én de interne en externe structuur van een ritueel. Rituele handelingen, zoals het uitspreken
van gebeden, teksten en gebaren kunnen troost bieden en helpen om zin en betekenis te geven en te
ontvangen. De interne structuur, de vaste ordening die het ritueel kenmerkt, kan als heilzaam ervaren
worden en vervult evenals de externe structuur, bijvoorbeeld door de ordening in de dag(en) die het
bewerkstelligt, een psychohygiënische functie. Aangezien de uitvoering van rituelen veelal plaats vindt
binnen een gemeenschap en binnen een betekenissysteem c.q. levensbeschouwelijke traditie, is er
ook sprake van een sociale functie van rituelen. Het ritueel verbindt de aanwezigen met elkaar en met
degenen die hen voorgingen in deze traditie, familie, medegelovigen, nog in leven of al ‘aan gene zijde’.
Zoals ik in de inleiding van dit hoofdstuk noemde maakt het ritueel van de gezamenlijk gevierde
Vespers deel uit van een contemplatieve (klooster)liturgie. Daarom is het van belang om nader in te
gaan op de betekenis van liturgie voor de diverse deelnemers en op de verschillende manieren van
participatie aan de liturgie.

3.3 Liturgie en participatie
Rituelen en liturgie houden verband met elkaar. Niet ieder ritueel is liturgie maar iedere liturgie zit wel
vol met rituelen. Liturgie is vaststaand gedrag in een bepaalde religieuze traditie en is daarmee de
religieuze variant van de rite of het ritueel (Quartier 2016).
In de liturgie is sprake van een interne structuur zoals de volgorde van teksten en liederen en
er is sprake van een externe structuur, de liturgie ordent de dagen. Zo kent het ‘kerkelijk jaar’ in de
christelijke traditie een paasliturgie en kerstliturgie die op vaste tijden en volgens een grotendeels
vaststaande inhoud gevierd worden. Evenzo kent het getijdengebed een vaste structuur van vieringen
en rituelen die passen bij een bepaald moment van de dag. De intrinsieke of interne betekenis van de
liturgie verschilt per deelnemer. De extrinsieke of externe betekenis verwijst naar een bepaald
betekenissysteem.
Een vraag die gesteld kan worden is wie nu de deelnemers zijn aan de liturgie. Zijn dat alleen
ingewijden in een bepaald betekenissysteem of kan iedereen deelnemen, ook degenen zonder (veel)
kennis van dat betekenissysteem? Uit onderstaande zal blijken dat het laatstgenoemde het geval is.
Paul de Clerck stelt dat liturgie niet in de eerste plaats intellectueel begrepen moet worden. Ze is een
bron voor zin. Het gaat er dan ook niet in de eerste plaats om liturgie te analyseren maar om haar te
laten spreken en er naar te luisteren, om emotie geboren te laten worden zoals bij een kunstwerk (De
Clerck 2010, 27). Dat vraagt om voorbereiding om zo de overgang van het alledaagse leven naar de
symbolische en liturgische activiteit te maken. Men is niet vanzelfsprekend aanwezig door in de kapel
te zijn. Aanwezigheid ontstaat, aldus Herman Andriessen. Hij spreekt van ‘aanwezig komen’
(Andriessen 1996, 111). Het is dus belangrijk om niet gehaast aan te komen op de plek waar de liturgie
gevierd wordt. Men moet eerst ruimte maken en enigermate ‘leeg’ worden om het ritueel te kunnen
ontvangen. Eigen aan liturgie is dat ze zich aanbiedt aan een ieder die naar de liturgie toekomt. Daarbij
is het ‘wakker maken’ belangrijker dan ‘alles begrijpen’. Men kan een werkelijkheid niet begrijpen voor
men haar ervaren heeft (De Clerck 2010, 42).
De deelnemers aan de liturgie van het getijdengebed in kloosters vormen een divers
gezelschap. Naast de vaste bewoners van het klooster, de monialen of monniken, zijn er verschillende
gasten die deelnemen aan de liturgie. Sommigen van hen verblijven een aantal dagen in het klooster,
25

anderen komen speciaal voor de vieringen en vertrekken daarna weer naar hun eigen huis of
verblijfplaats. Ieder van hen doet op eigen wijze mee aan het getijdengebed. De gemeenschap van
kloosterlingen en verschillende soorten gasten samen noemt Paul Post een ‘momentane
gemeenschap’ (Quartier 2013, 36).
Over de plaats van de gasten in het klooster schrijft Benedictus het volgende: “Alle gasten die
langs komen worden ontvangen als Christus zelf, want Hij zal zeggen: “Ik was gast en u hebt mij
ontvangen. Aan allen wordt de gepaste eer bewezen, vooral aan de broeders in het geloof en aan de
pelgrims”” (RB 53, 1-2). Het Latijnse woord ‘peregrinus’ kan als pelgrim en als vreemdeling worden
vertaald. De gasten representeren Christus en brengen daarmee spirituele betekenis binnen voor de
vaste kloosterbewoners. Ze zijn dus niet alleen ‘ontvangers’ maar ook ‘gevers’ (Quartier 2016).
Volgens Benedictus moet in de liturgie dus ruimte zijn voor iedereen die op zoek is naar God en of naar
ankerpunten voor zijn of haar leven. Waaijman onderscheidt drie dimensies in een betekenisvol
liturgisch moment. In de eerste plaats komt de deelnemer aan het ritueel dichter bij zichzelf door actief
deel te nemen. Dit is te vergelijken met de psychohygiënische functie van rituelen bij Menken Bekius.
In de tweede plaats wordt de liturgie voltrokken door de biddende gemeenschap. Door wederzijdse
openheid van alle deelnemers aan de liturgie komt betekenis tot stand. In de derde plaats nemen de
biddenden deel aan een geheim of mysterie dat niet afdwingbaar of (be)grijpbaar is maar soms wel
benaderd of beleefd kan worden (Waaijman 2000, 140-141).
De betrokkenheid op God door deel te nemen aan de liturgie wordt ‘participatio actuosa’
genoemd (Quartier 2016). Deze betrokkenheid op God is als het cirkelen rond een geheim en is niet
los te zien van de confrontatie met het eigen innerlijk en de gemeenschapservaring. Odo Casel,
benedictijn en grondlegger van de vernieuwing in de katholieke liturgie, noemt dit een ‘holistische
ervaring’ die een persoonlijke, interpersoonlijke en transpersoonlijke ervaring behelst (Quartier 2016).
Alleen wanneer er sprake is van balans tussen deze drie dimensies komt ware betekenis tot stand.
Iedere deelnemer aan de liturgie neemt vanuit de eigen achtergrond deel aan de liturgie. Die
achtergrond bepaalt in meer of mindere mate het accent op één van de bovengenoemde dimensies.
Ook de wijze van participeren aan de liturgie kan per deelnemer en per moment verschillend zijn. Te
onderscheiden zijn een actieve, volgende en passieve deelname aan de liturgie.
Actieve participatie is een wijze van deelname die uiterlijk waarneembaar is. Men doet
letterlijk iets met het lichaam, door te buigen, te staan, te knielen en door het uitspreken van de
gebeden, door mee te lezen of mee te zingen. In de actieve participatie wordt veel nadruk gelegd op
de inhoud. Men kan ook op een volgende wijze participeren in de liturgie. Hierbij gaat het eveneens
om een gerichtheid op de inhoud maar zonder uiterlijk waarneembare gebaren of handelingen. Bij
passief deelnemen is er sprake van een zichzelf onderdompelen in de sfeer, een aanwezig zijn, zonder
dat men actief mee doet door te gaan staan, door te buigen of mee te bidden, mee te lezen of mee te
zingen, de inhoud van de liturgie is niet of minder van belang.
Verschillende vormen van participatie dragen bij tot een balans tussen vorm en inhoud. Alleen
wanneer vorm en inhoud, structuur en betekenis, in balans zijn is er echte participatie mogelijk die uit
kan reiken naar het mysterie, naar het geheim dat God genoemd wordt (Quartier 2015).
Quartier deed onderzoek naar verschillende vormen van participatie onder kloosterlingen en
gasten in de abdij van Gerlève in Duitsland en in de Willibrordabdij in Nederland. Uit dit onderzoek
komt naar voren dat hoe actiever men deelneemt aan de liturgie (die men dan ook moet kunnen
volgen doordat de teksten mee te lezen of mee te zingen zijn), hoe meer men gemeenschap ervaart
met de andere deelnemers aan de liturgie en mogelijk iets ervaart van het mysterie. Diverse liturgische
elementen zijn hierbij van belang: de stilte en muziek bieden ruimte voor persoonlijke ervaringen;
Bijbelteksten, voorbeden, actuele meditaties voor interpersoonlijke ervaringen en Bijbelteksten,
verkondiging en sacrament geven ruimte voor transpersoonlijke ervaringen. Het gevoel welkom te zijn,
de ruimte en openheid die kloosterlingen hun gasten bieden om op verschillende wijzen aanwezig te
zijn en deel te nemen, wordt door alle deelnemers aan het onderzoek als zeer waardevol ervaren. De
opgedane ervaringen in de liturgie worden door hen meegenomen naar de buitenwereld waardoor er
een wisselwerking ontstaat van de buitenwereld naar het klooster en andersom (Quartier 2016).
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Liturgie kan evenals kunst helpen in situaties van ontregeling en kwetsbaarheid en daardoor een
ijkpunt vormen voor mensen (Anbeek 2018, 193). Mensen die leven in een psychiatrische kliniek
missen deze ijkpunten veelal nog meer dan anderen door hun ‘afgezonderd zijn’ van de samenleving.
De participatie van cliënten, vrijwilligers en geestelijk verzorgers aan de Vespers ‘gebeurt’ op een
speciale plek, namelijk in de kapel van abdij Koningsoord. De plaats waar de liturgie voltrokken wordt
doet er toe. Is die plek een heilige plaats te noemen? In onderstaande paragraaf ga ik in op het eigene
van een ‘heilige plaats’.

3.4 Heilige plaats
In de voorgaande paragrafen ging het over de structuur en betekenis van rituelen en van de liturgie.
In deze paragraaf wil ik inzoomen op de plaats, de fysieke plek, waar deze rituelen plaats vinden. Wat
is de betekenis van die plek en kunnen we dit een heilige plek noemen en zo ja waarom?
De socioloog Walter Weyns beschrijft de traditionele heilige plaats als volgt: “Ze biedt een
terugkeer naar de oorsprong, is ongerept, gaat menselijke maatstaven ver te boven, verbindt de mens
rechtstreeks met het bovennatuurlijke, zorgt voor eeuwige vitaliteit en biedt absolute (tijds)oriëntatie”
(De Dijn 2018, 128). Het eigene van christelijke heilige plaatsen is dat het niet puur om de natuurlijke
plaats gaat (een berg, heuvel, bron, grot) maar dat het natuurlijke betrokken wordt op de
intermenselijke context en de relatie met het transcendente. Het gaat bij een christelijke heilige plaats
om een plaats waar menselijk en goddelijke gebeurtenissen te situeren zijn. Een plaats kan geheiligd
zijn door de generaties gelovigen die voorheen op die bewuste plek samen kwamen om God te zoeken.
Heilige plaatsen zijn niet zozeer opmerkelijke plaatsen ‘an sich’ maar zijn verbindingspunten met ‘de
andere zijde’, soms via heilige personen en vrijwel altijd via een gemeenschap van gelovigen die deze
plaatsen een speciale betekenis geven (De Dijn 2018, 129-130). Het gaat dus om een plaats die door
iets of iemand geheiligd wordt. Voor kloosters betekent dat bijvoorbeeld dat de begraven resten van
overleden broeders of zusters van de communiteit mee verhuisd worden. Dit was ook het geval bij de
verhuizing van de zusters van Koningsoord bij hun verhuizing van Berkel-Enschot naar Arnhem. Om te
kunnen wortelen in de nieuwe grond was het noodzakelijk en vanzelfsprekend dat de doden mee
moesten, ‘onze schatten in de hemel’ zoals de abdis hen noemde (Broers 2010, 110).
De heiliging van een plaats is verbonden met de wijding van een kerk of kapel als venster op
het transcendente. Zo ontstaat er een symbolische ruimte die de traditie van een gelovige
gemeenschap bewaart en doorgeeft. De liturgische ruimte ‘spreekt’, nog voor er iets gezegd is (De Dijn
2018, 131). Dit blijkt ook uit de reacties op de brand in de Notre-Dame op 15 april 2019. Isabelle de
Gaulmyn, journaliste en Vaticaankenner, schrijft in Trouw hoe ze op weg naar de Notre-Dame overal
mensen tegen komt die spontaan bidden en kaarsjes branden voor het behoud van de kathedraal.
Volgens haar is er in het grotendeels ontkerkelijkte Frankrijk “een grote behoefte aan een relatie met
het heilige, een relatie ook met de geschiedenis met hetgeen aan ons vooraf is gegaan. De symboliek
van de ingestorte torenspits die naar de hemel, naar het hiernamaals wees, sprak niet alleen
katholieken aan”, aldus Gaulmyn (Trouw, 20-4-2019). En in dezelfde krant noemt Nelleke Noordervliet
de Notre-Dame “een gebouw dat bijna een persoon is geworden omdat het onze Europese
geschiedenis en herkomst in zich draagt” (Trouw, 20-4-2019).
Heilige ruimte is schaars in onze samenleving. In een samenleving waarin efficiency ‘heilig’ is, zijn er
vrijwel geen afgezonderde ruimten meer omdat iedere ruimte zoveel mogelijk nut moet hebben en
daarom vaak multifunctioneel is. Dit geldt ook voor de geestelijke gezondheidszorg. Zo kan het
restaurant van een psychiatrische instelling op zaterdagavond of zondagmorgen omgebouwd worden
tot een liturgische ruimte. Alhoewel dit begrijpelijk is vanuit het oogpunt van schaarse middelen, is het
de vraag of inspiratie, bezieling en ervaring zo niet het onderspit delven in een omgeving waar men
geconfronteerd wordt met gebrokenheid, eenzaamheid en ‘zielennood’.
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Het klooster daarentegen is een instelling waarin letterlijk ruimte vrijgehouden wordt voor Gods
aanwezigheid. Dit krijgt met name gestalte in de kapel en in de binnentuin van klooster. De binnentuin
als ‘lege’ ruimte en de kapel als een stille plek waar God ‘aanwezig kan komen’. Benedictus wijdt in zijn
regel een apart hoofdstuk aan de gebedsruimte, het oratorium. Hij zegt hierover het volgende in zijn
Regel: “De bidplaats moet zijn wat de naam zegt, en men mag er verder niets doen of opbergen.
Wanneer het werk Gods geëindigd is, gaan allen in de grootste stilte naar buiten en men beware de
eerbied voor God, zodat een broeder die misschien afzonderlijk wil bidden, niet door de
onbetamelijkheid van een ander gestoord wordt” (RB 52,1-3). Er moet dus een afgeschermde ruimte
zijn voor het gebed. Een ruimte die niet door iets anders, of dit nu voorwerpen zijn of alledaags gepraat,
gevuld wordt. De regel van Benedictus geeft hiervoor vier beschermingsmechanismes. Het gaat om
exclusiviteit, in de bidplaats oftewel de kapel kom je om te bidden. Daarvoor is stilte nodig. Stilte die
ruimte geeft om het eigen innerlijk te beluisteren. Stilte die de kans biedt om iets gewaar te worden
van het transcendente, iets van God op het spoor te komen. Daarvoor is nodig dat een gebedsruimte
altijd open is omdat het een ‘resoneerruimte’ van Gods aanwezigheid is. Tot slot is een respectvolle
houding noodzakelijk, dat is een aandachtige houding (Quartier 2017). Volgens de Amerikaanse
antropoloog Jonathan Smith is ritueel handelen iets plaats laten vinden (Smith in Geldof en Quartier
2019, 120). Dat kan pas gestalte krijgen als er ruimte voor is, zowel letterlijk als figuurlijk. Een fysieke
plek heeft daarin een belangrijke, voorwaardenscheppende rol. Door de kapel letterlijk binnen te gaan
wordt een beweging van buiten naar binnen gemaakt. Een beweging van rumoer naar stilte. Het is een
soort ‘rite de passage’ om met Van Gennep te spreken. Door de drempel van de kapel over te gaan
neemt men voor even afstand van het alledaagse, wereldse leven wat zich buiten de kapel bevindt. Zo
kan de kapel een heilige plaats worden, een afgezonderde ruimte die helpt om – zij het voor de duur
van de liturgie – ‘uit de wereld te treden’. Door de rust en schoonheid van de kapel, door de gezangen
en teksten kan zo een glimp van de eeuwigheid doorbreken in de tijd (Quartier 2013).
De kapel als plaats waar God aanwezig kan komen is misschien wel het belangrijkste onderdeel van
een kloostercomplex. Van oudsher bieden kloosters gastvrijheid aan pelgrims, vreemdelingen en
voorbijgangers. Wat houdt het begrip gastvrijheid in en welke lagen zijn hierin te onderscheiden?
In de volgende paragraaf sta ik stil bij de Benedictijnse gastvrijheid.

3.5 Benedictijnse gastvrijheid
In zijn Regel zegt Benedictus dat iedere gast verwelkomd moet worden als ware hij (of zij) Christus zelf
(RB 53,1). Gastvrijheid neemt dan ook een belangrijke plaats in binnen het gemeenschapsleven van
monialen en monniken die de regel van Benedictus volgen. In de eerste plaats gaat het om de komst
van de gast. Zonder gast is er geen mogelijkheid om gastvrijheid te verlenen. Daarbij is iedere gast
welkom ongeacht zijn afkomst of levensovertuiging. De gastvrijheid is een doel op zich want “aan allen
wordt gepaste eer bewezen, vooral aan broeders in het geloof en aan pelgrims” (RB 53, 2). De
grondhouding hierbij is er een van ‘liefdevolle voorkomendheid’ want zo staat in vers drie van ditzelfde
hoofdstuk: “Zodra dus een gast wordt gemeld, gaan de overste en de broeders hem tegemoet met de
meest liefdevolle voorkomendheid”(RB 53, 3). Hierin wordt de bereidheid uitgedrukt om alles voor de
gast achter te laten, zoals Benedictus dat ook verwacht van zijn monniken ten aanzien van het
gezamenlijke koorgebed. Vervolgens geeft Benedictus drie kernbegrippen van deze grondhouding:
caritas, humilitas en humanitas (liefde, deemoed of nederigheid, en menslievendheid). Bij dit alles gaat
hij uit van de gemeenschappelijke oriëntatie van gast en gastheer op God zoals in vers vier staat: “Eerst
moeten zij samen bidden en dan begroeten zij elkaar met de vredeskus” (RB 53,4). Na het gebed is de
gast werkelijk opgenomen (Van Dijk, Coppens-Baeten, Vaanhold 2011, 57-58).
De uitnodiging om de weg naar binnen te gaan en te verblijven in Gods contemplatieve
gastvrijheid geldt dus voor alle mensen. Deze contemplatieve gastvrijheid in hedendaagse kloosters
trekt veel bezoekers aan. Zij komen voor een paar dagen of voor een paar uur om rust te vinden, om
te bidden, of zomaar ‘te zijn’. Er zijn in de hedendaagse samenleving maar weinig plaatsen waar men
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de innerlijke geestelijke weg kan beleven. Dit geldt nog in meerdere mate voor mensen die verblijven
in een psychiatrische instelling. Hun leven kenmerkt zich vaak door innerlijke onrust en veel lege tijden
en verveling. Wat is nu vooral kenmerkend voor Benedictijnse gastvrijheid?
Gastvrijheid is allereerst een geschenk, een bron van verrassing en ontmoeting en geen vorm
van dienstverlening of service bieden. Benedictijnse gastvrijheid is een spirituele ervaring, een vorm
van apostolaat (Gods boodschap voor de wereld) maar ook een verdieping van de eigen innerlijke weg
voor de monialen en monniken zelf. Alleen via en met de ander kan de monnik of moniale de weg
vinden naar het eigen innerlijk. “Gastvrijheid is het vermogen je te laten vinden, zodat je zelf weer kunt
groeien door te ontvangen”(Van Dijk, Coppens-Baeten, Vaanhold 2011, 27). Benedictus wordt de
vader van het westerse monnikendom genoemd en was cenobiet. Cenobieten zijn monniken en
monialen die in gemeenschap leven. Dit in tegenstelling tot monniken en monialen uit de eerste
eeuwen na Christus, die als kluizenaars of heremieten leefden in het Midden-Oosten.
In de Benedictijnse traditie vormt gastvrijheid een vorm van openheid naar de wereld. De deuren en
het hart staan open. Maar die gastvrijheid is alleen vruchtbaar vanuit de eigen spiritualiteit en
afzondering en afstand als kloostergemeenschap. Om gastvrijheid te kunnen ontvangen moet ook de
gast zijn hart openen en om kunnen gaan met gepaste afstand en nabijheid. Pas dan kan er een
ontmoeting op zielsniveau plaats vinden. Uiteindelijk betekent ontmoeting ook dat je de ander zijn of
haar innerlijke weg gunt (Quartier 2014). Een echte ontmoeting gaat altijd gepaard met respect voor
het anders-zijn van de ander. Dit anders-zijn heeft te maken met het naderen van een grens: ‘het
andere’ in plaats van ‘het bekende’. Men kan dus zeggen dat er in een ontmoeting sprake is van het
betreden van ‘grensland’, wat Turner ‘liminaliteit noemt’: een transformerend gebeuren op centrale
momenten in mensenlevens (Turner in Quartier 2014).
Monastiek leven kan gezien worden als een continue staat van liminaliteit. De monnik verlaat
de eigen zekerheid in zijn zoeken naar God. Gastvrijheid is daarvan dan de interpersoonlijke dimensie
die kan leiden tot transformatie. Dit refereert aan hetgeen geschreven is in paragraaf 3.3 over de
persoonlijke, interpersoonlijke en transpersoonlijke ervaring in de liturgie.
Het zoeken naar God in de afgeslotenheid van het klooster nodigt uit tot een verbondenheid
met de gast in haar of zijn referentiekader. Volgens Turner wordt zo’n verbondenheid gevonden bij
mensen die verkeren in het grensgebied van hun leven. Hij onderscheidt drie lagen in de solidariteit
tussen ‘reisgenoten’. De eerste laag is de spontane solidariteit: je laat je raken door de ander. De
tweede laag is een ideële verbondenheid: het delen van dezelfde waarden en idealen die het eigen
zoeken kunnen versterken en ondersteunen. De derde laag is normatieve aanspraak: het appèl dat de
ander door zijn anders-zijn doet op jouw leven. Zie ook hetgeen ik hierover schreef in paragraaf 3.2.1
bij de sociale functie van rituelen. Deze drie lagen geven inzicht in de Benedictijnse gastvrijheid.
Mensen accepteren zonder enig voorbehoud of persoonlijk voordeel is een spontane vorm van
gemeenschap die verwijst naar een spontaan gevoel van vriendschap. Dit is heilzaam en doet ieder
mens goed. Wellicht geldt dit nog in het bijzonder voor mensen met psychiatrische problematiek, die
in hun leven vaak met uitsluiting te maken hebben gehad vanwege afwijkend gedrag. Zij kunnen vaak
niet voldoen aan de eisen die in de maatschappij, en soms ook in de psychiatrische kliniek, aan hen
gesteld worden. Dan kan het weldadig zijn om een warm welkom te krijgen in het klooster zonder dat
men aan bepaalde voorwaarden hoeft te voldoen. Het ideële aspect ligt, zoals in het begin van deze
paragraaf al naar wordt verwezen, in de opdracht van Christus zelf zoals die in Mattheus 25 vers 40
beschreven staat: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste
van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan” (NBV 2004). Gepast respect wordt
niet gekoppeld aan maatschappelijke status maar gezet in het perspectief dat men in ieder ander
mens, dus ook in iedere gast, Christus zelf ontmoet. Het normatieve niveau in gastvrijheid refereert
aan het zó omgaan met anderen dat de ander recht gedaan wordt in het perspectief van Christus. Het
is daarmee een uitvloeisel van het spontane en ideële element in Benedictijnse gastvrijheid.
Gastvrijheid is verbonden met het ‘op weg zijn’ van mensen en de behoefte aan ‘halteplaatsen’
onderweg. Ergens terecht kunnen is belangrijk voor ieder mens. Zo’n halteplaats is niet per definitie
een religieuze plek zoals een klooster. Wel heeft het religieuze leven een eigen profiel van
vindbaarheid (Van Dijk, Coppens-Baeten, Vaanhold 2011, 27). De afzondering van kloosterlingen is
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waardevol omdat zij ieder moment over kan gaan in ontvankelijkheid. Volgens de joodse filosoof
Emmanuel Levinas is gastvrijheid een relationeel gebeuren. Hij noemt het “la petite bonté”. Mensen
zijn van elkaar afhankelijk en op elkaar aangewezen. Ze hebben elkaar nodig om gastvrij te kunnen
zijn. Zowel ruimte als grenzen zijn hierbij wezenlijk. Ruimte in de zin van een plek waar men ontvangen
wordt en tijd om te ontvangen. Grenzen en beperkingen in de zin van het gastenverblijf of een aparte
ruimte in de kapel en tevens in de beperkte tijd die kloosterlingen – vaak alleen in de persoon van de
gastenzuster of gastenbroeder – aan gasten besteden. Dat geeft ook het spanningsveld aan waar de
gastvrije gemeenschap voor staat: enerzijds aan iedere gast de gepaste eer bewijzen als ware hij
Christus zelf en anderzijds de beperkte tijd die beschikbaar is om aan de gasten te besteden gezien de
eigen roeping van de monnik of moniale om God te zoeken in een afgezonderd leven binnen de eigen
religieuze gemeenschap.

3.6 Samenvatting
In dit hoofdstuk heb ik allereerst de kenmerken en functies van rituelen verkend. In navolging van
Menken Bekius onderscheid ik drie functies van rituelen. De vraag is nu welke functie voorop staat bij
de gezamenlijke vesperviering voor de cliënten, begeleiders en zusters Trappistinnen. Is dit de
pyschohygiënische functie, de sociale functie of de bezinnende functie? Vervolgens heb ik in dit
hoofdstuk verschillende aspecten van de kloosterliturgie beschreven. Aan de orde kwam dat er
verschillende vormen van deelname aan de liturgie zijn die alle drie een eigen waarde hebben. Mijn
vraag is hoe dat zit bij de geïnterviewden: nemen zij actief, volgend of passief deel aan de Vespers?
Uiteraard ‘gebeurt’ liturgie altijd op een fysieke plek, een afgezonderde plaats. Ik heb de verschillende
kenmerken van zo’n ‘heilige plaats’ beschreven. Hoe beleven ‘de vrienden van Wolfheze’ de kapel van
abdij Koningsoord, is dat voor hen een heilige plaats? Welke aspecten van of voorwerpen in deze
ruimte zijn voor hen betekenisvol? De zusters van Koningsoord leven volgens de regel van Benedictus.
Wat is kenmerkend voor Benedictijnse gastvrijheid? En hoe wordt deze gastvrijheid door de
verschillende deelnemers aan de Vespers ervaren? Betreft het hier spontaan menselijke gastvrijheid
en solidariteit en/of is er sprake van een ideëel of normatief karakter in deze ‘communitas’? In het
vorige hoofdstuk ging het over kwetsbaarheid. Komt kwetsbaarheid als ‘condition humaine’ terug in
de interviews? En bij welke deelnemers aan het onderzoek in het bijzonder? In hoofdstuk vier zal ik op
grond van de gevoerde interviews bovenstaande vragen trachten te beantwoorden.
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4

Opzet en resultaten onderzoek

De spannende vraag is nu of de beschreven concepten over ritueel en liturgie al dan niet leven bij de
verschillende deelnemersgroepen. Op het eerste gezicht lijken de cliënten van Pro Persona, mensen
met ernstige psychiatrische aandoeningen, en de zusters van Koningsoord weinig met elkaar gemeen
te hebben. De begeleiders, die de cliënten vergezellen, verschillen van elkaar in functie en in de reden
waarom zij meegaan naar de Vespers. Door een vraag van een cliënt en het initiatief van een geestelijk
verzorger dat daarop volgde is deze unieke praktijk van het gezamenlijk vieren van de Vespers ontstaan
met deelnemers die elkaar logischerwijs niet snel ontmoet zouden hebben. Aangezien het hier geen
‘eendagsvlieg’ betreft maar een praktijk van inmiddels negen jaar is het interessant om te onderzoeken
wat dit ritueel van de gezamenlijk gevierde Vespers betekent voor de verschillende deelnemers. Zijn
de theoretische concepten herkenbaar voor hen? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in de
beleving en betekenis van deelname aan de Vespers voor de verschillende deelnemersgroepen en
individuen? Om dit op het spoor te komen heb ik verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. In 2.3.3
heb ik de resultaten van het participerend observatieonderzoek ‘op locatie’ beschreven.
In dit praktijkhoofdstuk beschrijf ik de uitkomsten van de interviews die met de drie onderzoeksgroepen gehouden zijn. Ik begin in paragraaf een met de gevolgde werkwijze in dit onderzoek. In de
daaropvolgende paragrafen komen de resultaten van de gehouden interviews aan de orde. Ik leg
daarin een relatie met de theorie die beschreven is in het vorige hoofdstuk. In paragraaf twee beschrijf
ik de uitkomsten van de gehouden interviews met cliënten van Pro Persona. Wat beleven zij aan de
gezamenlijke viering van de Vespers, hoe nemen zij daaraan deel en hoe ervaren zij de gastvrijheid van
de zusters? In paragraaf drie komt aan de orde wat de betekenis is van de gezamenlijke vesperviering
voor hun begeleiders. Gaan zij alleen mee voor de cliënten of ook voor zichzelf? Er is één interview
gehouden met een geestelijk verzorger en er zijn twee interviews gehouden met vrijwilligers. Wanneer
dit significant is maak ik in de tekst duidelijk of het hier de geestelijk verzorger betreft of één van de
vrijwillige begeleiders. In paragraaf vier beschrijf ik wat voor de zusters belangrijk is in de gezamenlijk
gevierde Vespers. Hierin komt aan de orde hoe zij vanuit hun roeping invulling willen geven aan
gastvrijheid. Bij iedere subgroep voeg ik kenmerkende citaten toe. In de vijfde paragraaf beschrijf ik de
overeenkomsten en verschillen zoals die in de interviews naar voren gekomen zijn. Ik onderscheid
daarin de functie van het ritueel, de deelname aan het ritueel en de ervaring van de Benedictijnse
gastvrijheid. Ik eindig dit hoofdstuk met een samenvatting in paragraaf zes.

4.1 Opzet onderzoek
Het onderzoek heeft de vorm van een casestudy waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende
kwalitatieve onderzoeksmethoden (Verschuren en Doorewaard 2015, 179-181; Bernard & Ryan 2010,
43).
Tijdens een vooronderzoek is op grond van een eerste literatuurstudie een interviewguide opgesteld,
een lijst met topics die in het eerste semigestructureerde pilotinterview met een zuster van
Koningsoord aan de orde zijn gekomen (Vennix 2011, 253; Bernard 2006, 210). Dit interview is integraal
getranscribeerd, gecodeerd en geanalyseerd. Op basis van verdere literatuurstudie en de uitkomsten
van dit pilot interview is de definitieve topic lijst voor de overige te houden interviews vastgesteld.
Er zijn in totaal negen semigestructureerde diepte interviews afgenomen in de periode
februari 2017 – december 2018; bij drie cliënten, bij drie begeleiders ( één geestelijk verzorger en twee
vrijwillige begeleiders) en bij drie zusters Trappistinnen, het pilot interview uit het vooronderzoek is
hierbij inbegrepen. De onderzoeksresultaten in dit hoofdstuk zijn hierop gebaseerd. Alle interviews zijn
integraal getranscribeerd en vervolgens gecodeerd. De hoofdconcepten uit het voorgaande hoofdstuk
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vormen de basis voor de codes die aan kerncitaten uit de interviews zijn toegekend (Vennix 2011, 265;
Bernard 2006, 493).
De keuze voor de geïnterviewde cliënten is tot stand gekomen in overleg met geestelijk
verzorgers van Pro Persona. Er zijn twee mannen en één vrouw geïnterviewd die alle drie regelmatige
‘vespergangers’ zijn. Zij zijn door een geestelijk verzorger gevraagd en op de hoogte gebracht van
inhoud en doel van het onderzoek en stemden er mee in om geïnterviewd te worden. Vervolgens heb
ik met hen kennis gemaakt en een nadere toelichting op het onderzoek gegeven. Alle drie cliënten
hebben een ‘informed consent’ verklaring getekend. Zoals eerder genoemd, zijn deze cliënten
langdurig opgenomen bij Pro Persona MCZ Wolfheze vanwege ernstige psychiatrische aandoeningen,
zoals depressie, verslaving en psychose gevoeligheid. De ziektebeelden van de geïnterviewde cliënten
speelden uiteraard ook een rol in de interviews. Zo was respondent 1 soms zeer moeilijk te verstaan
en week ze regelmatig af van het onderwerp. Dit was, zij het in mindere mate, ook het geval bij
respondent 2. Zie bijlage IV voor een korte beschrijving van alle respondenten.
Zoals gezegd, is in het vooronderzoek een interview gehouden met een zuster van Koningsoord die al
langere tijd betrokken is bij de cliënten van Pro Persona. Zij heeft, na afstemming met de abdis, twee
medezusters bereid gevonden om mee te doen aan het onderzoek. De twee vrijwillige begeleiders die
geïnterviewd zijn (twee mannen die verschillen in leeftijd en levensbeschouwelijke achtergrond) zijn
gevraagd door de geestelijk verzorger die zelf ook geïnterviewd is. De duur van de interviews was
verschillend. De interviews met cliënten duurden 30 minuten tot 60 minuten. De interviews met de
begeleiders en zusters duurden tussen 60 minuten en 120 minuten. Het interview met een van de
vrijwilligers, respondent 5, kende vele uitweidingen. Dit was in mindere mate ook het geval in de
interviews met twee zusters, respondent 8 en respondent 9.
De verschillen tussen de drie onderzoeksgroepen waren van invloed op de manier waarop ik
de theorie heb weergegeven in de interviewvragen. Ik heb in alle interviews geprobeerd om in mijn
vraagstelling zo dicht mogelijk bij de hoofdconcepten van de theorie te blijven. De interviews met de
geestelijk verzorger en één van de vrijwilligers hadden het karakter van een ‘collegial interview’
(Quartier 2016, 171 -174). In een tiende interview is de geestelijk verzorger, die de aanzet heeft
gegeven tot de gezamenlijke vespervieringen, geïnterviewd over de ontstaansgeschiedenis. Dit
interview had een ander doel en is niet integraal getranscribeerd en gecodeerd.
Naast het voeren van interviews heb ik ook gebruik gemaakt van participerende observatie in
het ‘veld’. Deze observaties dienden er toe om een goed beeld te krijgen van het onderzoeksobject de gezamenlijk gevierde Vespers - op de locatie zelf. Dit vormde een goede aanvulling op de gehouden
interviews, gezien de beperking van cognitieve interviews voor deze cliëntengroep.
Ik heb deelgenomen aan tien gezamenlijke vespervieringen in abdij Koningsoord in de periode februari
2017 – mei 2019. Tijdens en direct na de Vespers heb ik ‘fieldnotes’ vast gelegd en mijn waarnemingen
ondergebracht in een tabel volgens het onderzoeksmodel Elements of Ritual van Ronald Grimes
(Grimes 2014, 235). In hoofdstuk 2.3.3 heb ik de waarnemingen tijdens dit participerend
observatieonderzoek beschreven. De ingevulde tabel is te vinden in bijlage I.

4.2 Cliënten
In deze paragraaf presenteer ik de resultaten van de interviews met drie cliënten, allen regelmatige
‘vespergangers’. De interviewtopics zijn terug te vinden in bijlage II.
De gesprekken verliepen geanimeerd. Eén cliënt (respondent 1) was moeilijk te verstaan. Daardoor
was het voor mij soms niet duidelijk wat ze bedoelde. Tevens reageerde ze associatief op de
interviewvragen waardoor er diverse zijwegen bewandeld werden. Ik heb herhaaldelijk het gesprek
weer terug proberen te krijgen naar de vragen van het interview. Dit lukte ten dele. De gesprekken
met de overige twee cliënten verliepen meer gestructureerd. Zij waren goed verstaanbaar.
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Functie van het ritueel van de gezamenlijke vesperviering
Wat als eerste opvalt is dat alle drie cliënten aangeven graag naar Koningsoord toe te gaan. Een cliënt
geeft aan dat hij soms te onrustig is en dan geen toestemming krijgt om mee te gaan naar de Vespers.
Hij is blij als het goed genoeg met hem gaat om wel mee te mogen met het groepje cliënten en
begeleiders dat iedere veertien dagen naar het klooster gaat. Een andere cliënt noemt de toewijding
en liefdevolle uitstraling van de zusters, en de rust die daarvan uitgaat voor haar, als reden waarom ze
zo graag naar het klooster gaat. Een derde cliënt vertelt dat hij er altijd zo goed vandaan komt.
Ik kom er altijd heel goed vandaan. Soms denk ik een beetje van moet dat nou, dan zit ik
er een beetje tegenaan te hikken maar dan gaat het goed en kom ik er heel goed vandaan
ja. Het is nog esoterischer dan de kerkdiensten hier, nog meer van de wereld
teruggetrokken en zo ja. Een soort opgetogen zijn dat het zo leuk was. Ik rook altijd een
shagje voordat we beginnen en dan ben ik een uur niet aan het roken, dat is ook goed ja
(r3).
De psychohygiënische functie van het ritueel oftewel het psychisch welbevinden wordt door de
cliënten ingevuld met ‘rustig worden’. Een cliënt zegt dat het rust en steun geeft in moeilijke periodes.
Alhoewel de stilte in het klooster enerzijds goed doet is het anderzijds soms ook moeilijk. Eén cliënt
geeft aan dat de stilte na de meditatie soms erg lang duurt voor hem. En dat hij wel rust zoekt en hoopt
te vinden maar dat de onrust van binnen blijft. Hij zou willen dat het hem méér rust zou geven. Een
andere cliënt zegt dat het hem van nature ontbreekt aan gemoedsrust. En dat de vesperviering
bijdraagt aan een beetje meer gemoedsrust.
De sociale functie van het ritueel krijgt bij de cliënten de meeste nadruk. Op de vraag wat voor
hen het belangrijkste is in dit ritueel zegt men, in verschillende woorden, dat dit de onderlinge
verbondenheid is die men ervaart. Verbondenheid met andere cliënten die meegaan, verbondenheid
met de begeleiders en in zekere zin ook met de zusters. Wat opvalt is dat bij alle drie cliënten deze
verbondenheid in meer of mindere mate gekoppeld wordt aan de bezinnende functie van het ritueel.
Gewoon dat je ook mens bent. Ik vind het wel fijn bij hun te horen. Gewoon omdat je voor
de dienst van God komt. Het gaat om wat je innerlijk beleeft. Dat je door verdieping weer
verder komt in het geloof in God en in Jezus (r1).
Nou er was iemand die zei: “een ritueel is going voluntarily into crise to reach common
belief”. Dus vrijwillig een crisis ingaan om een gemeenschappelijke catharsis te bereiken,
zoiets (…) Het is voor mij een soort ‘folie à famille’ maar dan de waarheid enzo, ja (r3).
De gezelligheid van de deelnemers onderling is een belangrijke factor bij deelname aan de
gezamenlijke Vespers. De cliënten kennen elkaar al langere tijd en komen elkaar ook bij andere
activiteiten van de geestelijke verzorging tegen. Bijvoorbeeld bij de Bijbelkring en het patiënten koor
Spelenderwijs. Ook de onderlinge ontmoeting met de begeleiders, voorafgaand aan het vertrek naar
Koningsoord, wordt gewaardeerd. Daarbij geeft een cliënt aan dat hij bij voorkeur meerijdt in de privé
auto van een begeleider in plaats van met andere cliënten in de Pro Persona bus aangezien het al zo
druk is in zijn hoofd.
Deelname aan het ritueel in de kapel
De cliënten geven aan zich welkom te voelen in het klooster. De begroeting, met een handdruk bij
binnenkomst in het klooster, draagt daaraan bij. Men vindt de kapel mooi, vooral het glas-in-loodraam.
Eén cliënt noemt de kapel “rustgevend”. Een ander zegt over de kapel:
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ik denk wel hier kan de satan niet komen. Bij mij op mijn kamer komt ‘ie soms wel spoken
maar daar kan de satan niet komen, dat is een heilig oord, ja (r3).
De cliënten geven aan het belangrijk te vinden om actief mee te doen aan de liturgie. Dat houdt voor
hen in dat ze de teksten meelezen en evenals de zusters gaan staan en buigen bij bepaalde onderdelen
van de liturgie. Een cliënt geeft aan dat hij vanwege gezondheidsklachten niet in staat is herhaaldelijk
op te staan en te buigen. Twee cliënten zingen deels mee. Vooral de responsie wordt door hen graag
meegezongen. Deze twee cliënten geven aan het moeilijk te vinden om de teksten en liederen te
vinden in de verschillende liedbundels die gebruikt worden.
Nou ik ken, weet niet zo goed hoe die gebruiken zijn, opstaan, wat je allemaal precies moet
doen, dit en dat, dat ken ik niet zo goed, daarom probeer ik op anderen te letten, als die
gaan staan, ga ik staan, als die gaan zitten, dan ga ik zitten. Ik kan het niet goed volgen.
Ja ik lees mee, ik probeer mee te lezen (r1).

Alleen wat ik jammer vind is dat het zingen zo lastig is, soms hebben ze een boekje, een
liturgie, dat is veel handiger. Maar soms vind ik het zo moeilijk om het goede lied te zoeken
en als de zusters zingen versta ik het niet altijd. Ik probeer wel altijd mee te zingen (r2).
Eén van hen geeft aan de teksten soms wel heftig te vinden. Een andere cliënt zegt dat hij soms wel
voeding uit de teksten haalt maar dat hij het jammer vindt dat het soms zo moeilijk is om het goede
lied op te zoeken. Een derde cliënt geeft aan de liturgie niet goed te kunnen volgen en daarom niet
mee te zingen. Alle drie cliënten vinden het zingen van de zusters mooi. Eén cliënt geeft aan het zingen
van de zusters in Maarssen nog mooier te vinden omdat daar in het Latijn gezongen wordt. Voor alle
drie cliënten is de voorbede van de zusters voor ‘onze vrienden van Wolfheze’ heel belangrijk en
waardevol. Het wordt dan ook gemist als deze voorbede een keer niet klinkt.
Actieve deelname aan het ritueel van de vesper blijkt ook uit het vouwen van de handen en
het sluiten van de ogen tijdens het gebed. Een cliënt beroert bij het binnenkomen en het verlaten van
de kapel zijn lippen met wijwater en maakt dan een kruisje. Voor hem verwijst dat naar woorden van
Jezus ‘niet wat de mond ingaat zal u schade toedoen maar wat van de mond uitgaat zal u schade
aandoen’ (r3).
Over de stille meditatie van twintig minuten, aansluitend op de Vespers, zegt een cliënt dat die voor
hem soms te lang duurt. Soms houdt hij het niet meer uit en verlaat dan de kapel voor enkele minuten
om daarna weer terug te komen. Een ander zegt de stilte wel mooi te vinden maar soms af te dwalen
naar hele alledaagse gedachten en de derde vindt het geen belemmering en zegt:
Ik vind het wel fijn, bij God en Jezus hé. Dat laat je gewoon over je heen gaan (r1).

Gastvrijheid
De cliënten geven aan dat ze gastvrijheid ervaren in de hartelijkheid waarmee ze begroet worden,
hetzij bij binnenkomst in het klooster, hetzij middels een knikje of glimlach in de kapel.
De persoonlijke handdruk voor iedereen bij binnenkomst wordt gewaardeerd. Tegelijkertijd is het ook
maar een kort moment, zo geeft één van de cliënten aan. Hij vindt het jammer dat er geen persoonlijk
contact is met de zusters en zou ze wel vaker willen spreken. Een andere cliënt zegt de zusters aardig
te vinden maar ook een beetje gesloten. Dat geslotene noemt hij een ascetische levensstijl die
kenmerkend is voor Cisterciënzers. En dat spreekt hem aan omdat hij zelf ook wil vasten aan deze
wereld. De gastvrijheid is meer dan puur menselijke belangstelling volgens een cliënt. Volgens hem
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heeft het zeker met geloof te maken. Als hij hoort dat de zusters, volgens de regel van Benedictus, in
iedere gast Christus willen ontvangen zegt hij:
Dat vind ik wel heel mooi. Want ik voel mezelf niet zo goed op het moment. Dat ze me toch
als Christus voelen is wel heel bijzonder (r2).
Volgens alle drie cliënten heeft de gastvrijheid van de zusters onverbrekelijk met geloven te maken.
Dat merkt men aan de voorbede die voor hen gedaan wordt maar ook aan het gevoel van
gelijkwaardigheid dat de zusters hen geven.
Ze hebben gastvrijheid, ze maken geen onderscheid tussen rassen. Aan de andere kant heb
je wel regels (…) hun programma van de Vespers en wat ze gaan zeggen. Hoe zou het zijn
als Jezus daar kwam? (r1)
Een cliënt zegt dat hij vooral gemeenschap voelt met de zusters doordat ze hetzelfde geloof delen. Hij
zegt hierover:
Ik vertel het ook altijd dat ik geweest ben, als mijn ouders bellen of iemand. Er zijn altijd
heel treffende stukjes van Paulus in de gebedslezingen. Die herken ik of ik zoek ze later op.
Het heeft onverbrekelijk met geloven te maken (r3).

4.3 Begeleiders
In deze paragraaf komen drie begeleiders aan het woord. Hoe zijn ze betrokken geraakt bij de
gezamenlijke vesperviering en hoe beleven ze die? Hoe nemen zij deel aan het ritueel wat daar
voltrokken wordt en hoe ervaren zij de gastvrijheid van de zusters? De geïnterviewde geestelijk
verzorger is zowel uit hoofde van zijn functie als ook persoonlijk betrokken. Hij is mee gaan doen om
zijn collega, die gestart is met dit initiatief, bij te staan. Hij vermoedt dat zij hem hiervoor gevraagd
heeft vanwege zijn katholieke achtergrond en zijn affiniteit met het kloosterleven. De overige twee
geïnterviewde begeleiders zijn vrijwilligers. Zij zijn allebei op persoonlijke titel gevraagd door de
geestelijk verzorger die met het initiatief gestart is.
Functie van het ritueel
De cliënten vormen de directe reden van de aanwezigheid van de begeleiders bij de Vespers. Bij alle
drie begeleiders staat de sociale functie van het ritueel voorop.
De sociale functie van het ritueel heeft niet alleen betrekking op de vesperviering zelf maar ook op de
‘randen van de Vespers’ zoals één van hen het uitdrukt. Het informele deel van elkaar ontmoeten bij
de koffie voordat men vertrekt naar het klooster, de begroeting bij aankomst in het klooster en de
contacten met de zusters. Alhoewel het contact met de zusters bij de vesperviering beperkt is tot een
handdruk van de portierster en een enkel knikje bij binnenkomst in de kapel, behelst de relatie met de
zusters meer dan dat. De geestelijk verzorger noemt het een ‘warme band’ die blijkt uit de uitnodiging
voor de abdiswijding en uit de cadeautjes die men met enige regelmaat ontvangt, zoals kalenders en
agenda’s. Wat er beleefd wordt met elkaar in die gezamenlijke vesperviering heeft met verbinding,
relatie en intimiteit te maken.
Kijk je vormt toch met elkaar een soort van bondje, je deelt toch iets met elkaar wat we
niet met iedereen delen hier op het terrein…….je deelt iets heel moois met elkaar, iets
bijzonders en dat voel ik wel, we doen dit samen. En ik voel ook de verbinding met de
zusters heel erg, dat raakt mij ook wel (r4).
35

Het is een laag die geraakt wordt op de één of andere manier door wat we daar doen en
door wat we delen met elkaar die niet zo eenvoudig onder woorden te brengen is. Dat
heeft iets met intimiteit te maken. Dus die sociale component, ook door te beleven en te
ervaren wat er gebeurt bij de begeleiders met cliënten, die er tussen hen is, dat cliënten
ook aanvoelen, deze begeleiders gaan niet alleen maar mee omdat ze zo graag goed willen
zijn voor ons, het doet ook iets met hen, en het contact met sommige vrijwilligers raakt
aan het vriendschappelijke, soms zijn er bezoekjes onderling, mensen gaan bij elkaar op
bezoek dus dat heeft ook iets heel sociaals eigenlijk (r4).
Eén van de vrijwilligers benadrukt de verwantschap en de wederkerigheid die hij ervaart in het contact
met de cliënten. Het doet hem goed om te zien hoezeer cliënten het naar hun zin hebben. Hij is blij
hieraan bij te kunnen dragen maar ziet zichzelf niet in de eerste plaats als iemand die faciliteert want
hij ontvangt zelf ook veel door het contact. Er is een zekere vriendschappelijkheid ontstaan. Tijdens de
koffie en de ritjes naar het klooster vindt hij het leuk om even bij te praten. En soms is er een elkaar
begrijpen zonder woorden. Hij geeft een voorbeeld van een cliënt die erg druk was en aan één stuk
door ratelde en stil werd tijdens de Vespers.
Toen kwamen we die vesperdienst uit, en hij was hartstikke druk van tevoren, dus ik keek
hem aan en zei: “is goed hé, is goed hé J”. Toen keken we mekaar aan, toen zeiden we niks
en toen begon ‘ie te lachen en dat zal ik nooit vergeten dat moment. Even later begon ‘ie
weer natuurlijk maar we hadden even daar een heel goed rustmoment (r6).
Een andere vrijwilliger geeft aan dat hij in principe meegaat voor de cliënten en niet zo zeer voor
zichzelf. Alhoewel hij inmiddels wel gewend geraakt is aan de gezamenlijke vesperviering en het nu
ook wel fijn vindt om mee te gaan. Twee van de drie begeleiders zien in de deelname aan de Vespers
ook een mogelijkheid om hun eigen spiritualiteit te verdiepen. Voor hen heeft het ritueel dus ook een
bezinnende functie, zij het voor beide op een verschillende manier. Voor de één betekent het dat zijn
eigen zoektocht in de Benedictijnse spiritualiteit dan ook weer even gevoed wordt. Voor de ander gaat
het om een bezinning op de afgelopen week, even stil staan in plaats van steeds maar door rennen in
het leven. Voor de derde begeleider is de bezinnende functie minder aanwezig. Hij mist in de Vespers
de interactie. Hij zou graag meer mee willen zingen maar wordt daarin belemmerd door de
ingewikkelde liturgie en de wijze van zingen.
De psychohygiënische functie van het ritueel wordt door de begeleiders ervaren in de stilte die
er is, zowel in de minuten voorafgaand aan - als tijdens de Vespers en in de stille meditatie daarna. Eén
van de begeleiders vertelt dat hij hecht aan rituelen omdat deze structuur aan het leven geven en dat
de stilte toelaten voor hem al een vorm van structuur is. Een andere begeleider geeft aan de stilte niet
altijd eenvoudig te vinden omdat daardoor zijn vermoeidheid extra voelbaar wordt.
Alle begeleiders genieten van de schoonheid van de kapel.
Deelname aan het ritueel in de kapel
De kapel is voor alle begeleiders een bijzondere plek. Een van hen vindt de aandacht waarmee de
ruimte is ingericht en waarmee de handelingen voltrokken worden heel mooi. Bijvoorbeeld het luiden
van de bel. Een ander vindt dat de kapel rust en geborgenheid uitstraalt. Voor hem is het een plek die
uitnodigt om de weg naar binnen te gaan en gewoon ‘te zijn’ zonder iets te doen. De derde zegt dat
de kapel hem een goed gevoel geeft vanwege de eenvoud, de soberheid en het kruis.
Hoe men deelneemt aan het ritueel verschilt bij de drie begeleiders. De geestelijk verzorger
neemt zoveel mogelijk actief deel aan het ritueel. Hij leest mee waardoor hij ook geraakt kan worden
door de tekst. Hij bidt, waarbij het lichaam meedoet door te gaan staan en te buigen, en gebruikt het
wijwater omdat hij hiermee vertrouwd is. Het gaan staan en buigen helpt hem om gewaar te worden
en respect te tonen voor wat groter is dan hemzelf. Hij geniet van het zingen van de zusters. Hij zingt
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zelf niet mee omdat hij het lastig vindt om de goede toon te vinden. Het actief meedoen met het ritueel
maakt hem er van bewust dat hij er gewoon als gelovig mens zit.
Die vele momenten van het buigen. Dat zijn momenten die iets met mij doen. Dat ik me
even bewust ben, ja nu ben ik er ook gewoon als mens. Ik ben er niet om als geestelijk
verzorger te laten zien hoe goed ik hier mee kan doen, ik buig dan echt als mens voor het
Hogere. (…) dus in het meedoen doe ik mee als gelovig mens, ja (r4).
Daar tussendoor is hij zich er zich steeds van bewust dat hij er ook zit als geestelijk verzorger. Vooral
op momenten dat hij zich afvraagt hoe het met iedereen gaat en of iedereen er nog is. Een andere
begeleider zou wel graag actief mee willen doen maar wordt hierin belemmerd door het ontbreken
van een duidelijke liturgie. Hij kan de zusters soms niet goed verstaan en heeft nog geen lijn kunnen
ontdekken in het gaan staan en buigen. Hij pleit voor een schriftelijke liturgie bij de gezamenlijke
vesperviering en heeft nog meer suggesties die volgens hem de viering zouden kunnen verdiepen. Hij
probeert zoveel mogelijk de psalmen mee te lezen. Hij mist interactie tijdens de viering en vergelijkt
de Vespers met de diensten zoals hij ze in zijn eigen kerkgemeenschap gewend is. Hij neemt zowel
passief als volgend deel aan het ritueel.
Dan moet je het zelf opzoeken en volgen en dat vind ik vrij ingewikkeld. Ik zou uit volle
borst mee willen zingen maar dat kan dus niet, dat werkt storend. Je weet ook niet precies
wanneer ga je mee staan, wanneer moet je blijven zitten. Je ziet die zusters gaan staan,
dan gaan we ook maar staan, als die gaan zitten ga je weer zitten. (…) die interactie die
vind ik dus wel op een heel laag pitje (r5).
De derde begeleider neemt zowel passief als actief deel aan het ritueel. Passief in de zin dat hij geen
zangboek meeneemt en niet meeleest of meezingt. De religieuze woorden van de liederen en de
teksten die gelezen worden zijn voor hem niet van belang. Tegelijkertijd neemt hij actief deel aan het
ritueel omdat hij al zijn zintuigen open zet zodat het ritueel binnenkomt.
Kijk met al die liturgieën, het christelijke stuk, daar heb ik niet zoveel mee. Ik heb geen
boeken erbij om in te kijken bijvoorbeeld. (…) Nee niet de woorden, de melodie, de hele
sfeer die de zang brengt (…) dat vind ik mooier en zeker die bezinning er achteraan. Die
combinatie van die twee die vind ik heel goed. Maar strikt op de letter ben ik absoluut niet,
nee. Ik luister gewoon, wel met alles open, dus dat het binnenkomt (r6).
Hij is onder de indruk van de zang van de zusters en van hun gebed voor de wereld en voor de ‘vrienden
van Wolfheze’. Deze voorbede wordt door alle begeleiders zeer waardevol gevonden en ervaren als
een oprechte uiting van de betrokkenheid van de zusters bij de cliënten. Als het soms niet gebeurt dan
mist men het.
Alle begeleiders vinden het bijzonder dat de cliënten goed om kunnen gaan met de stille
meditatie na de Vespers. Eén van hen stelt dat er veel mensen zijn die dat niet kunnen en dat het
daarom bijzonder is dat deze cliënten het wel uit kunnen houden in de stilte. Voor zichzelf vindt hij de
stilte waardevol maar is hij hiervoor niet afhankelijk van de stille meditatie na de Vespers aangezien
hij ook stiltemomenten zoekt in zijn dagelijks leven. Een ander denkt dat een stil moment van inkeer
de cliënten en hemzelf goed doet.
Het is een niet onbelangrijk onderdeel merk ik ook voor de bewoners. Er is niemand die
daar commentaar op heeft en dat ze dat teveel vinden. Integendeel, ik geloof dat die
afronding ook daar wel heilzaam op werkt. Voor mezelf ook (r5).
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De geestelijk verzorger, die de cliënten over het algemeen goed kent, zegt over de stilte:
Ik vind het wel bijzonder dat onze mensen dat uithouden, die twintig minuten. Als je weet
met hoeveel onrust mensen hier zitten, dus ik denk altijd dat zegt ook iets over wat hier
gebeurt. Volgens mij zou die stilte er niet kunnen zijn zonder wat er aan vooraf gaat: de
woorden die gesproken zijn, het contact dat er geweest is, de gebeden, de gezangen. Het
is in die zin ook een beetje een gevulde stilte (r4).

Gastvrijheid
Het doet de begeleiders goed dat de zusters vriendschap ervaren met hen. Dat wordt op een
bijzondere manier tot uiting gebracht in de voorbede voor ‘onze vrienden van Wolfheze’. Als het gaat
over de monastieke gastvrijheid van de zusters, de communitas van Turner, dan staat voor alle drie
begeleiders de spontane menselijke kant voorop. Deze spontane gastvrijheid komt tot uiting in de
vriendelijke houding van de zusters naar de cliënten. Niet alleen bij de gezamenlijke vespervieringen
maar ook bij andere momenten van contact. Zo werden cliënten en begeleiders uitgenodigd om
aanwezig te zijn bij de wijding van de nieuwe abdis, kregen cliënten zangles van één van de zusters en
ontvangen cliënten regelmatig kleine cadeautjes van de zusters. Kortom, er is gaandeweg een
betekenisvolle relatie ontstaan tussen ‘de vrienden van Wolfheze’ en de zusters. Voor de geestelijk
verzorger is deze spontane gastvrijheid niet los te zien van de ideële communitas.
In die spontaniteit, in die hartelijkheid geven zij uiting aan hoe zij met ons christen willen
zijn, het één is niet los te verkrijgen van het ander, denk ik. Het zou wel eens kunnen dat
misschien, maar dat weet ik niet hoor, maar juist omdat zo duidelijk is de kwetsbaarheid
van deze mensen, dat ze nog een beetje extra hun best voor ons doen, maar dat weet ik
niet hoor (r4).
Volgens hem gaat het de zusters helemaal niet om het overdragen van geloofswaarden:
Mochten zij al een verlangen hebben om ons daarmee iets te geven dan vertrouwen ze er
op dat dat gebeurt in hoe zij met ons omgaan en wat ze voor ons kunnen betekenen. Dat
ze dat eigenlijk overlaten aan onze lieve Heer hierboven. Als Hij dat goed vindt dat dat
gebeurt, dat het dan gebeurt in hun houding, in hoe ze met ons omgaan, nooit expliciet
(r4).
Hun gastvrijheid heeft een voorbeeldfunctie voor hem en komt daardoor - zonder dat hier expliciet op
in gezet wordt - in de buurt van de normatieve communitas.
Die rust en die eenvoud, het aandachtig leven, dat is een vruchtbare weg om te gaan. Dat
is waar het leven echt om gaat. Een soort voorbeeldfunctie. Op een vriendelijke manier
weer even bij de les gebracht worden: waar draait het in mijn leven om (r4).
Eén van de vrijwilligers verwacht dat de gastvrijheid van de zusters voortkomt uit een wens om feeling
te houden met de wereld. Hij vindt het jammer dat de ontmoeting met de zusters beperkt is tot een
handdruk bij binnenkomst en soms een knikje in de kapel. Hij zou graag willen dat er meer tijd was
voor contact tussen de cliënten en hun begeleiders en de zusters. Hij heeft het gevoel dat het niet
gewenst is om een praatje te maken. Ook de cliënten moeten al snel weer terug naar de afdeling. Hij
voelt niet echt een geestelijke band met de zusters maar vindt het wel waardevol om samen met
andere mensen zijn geloof te belijden, al is het dan minder dan hij gewend was in vergelijking met zijn
rol als oudste in zijn eigen kerkgemeenschap. Wel is hij als protestant in de loop van de tijd anders naar
katholieken gaan kijken.
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De eerste keer dacht ik, gut zijn ze nu wel actief genoeg, dan staat er voor twintig miljoen
een heel klooster en wat doe je nu verder de hele dag, maar daar kreeg ik wel gauw een
andere visie op. Dat ze toch wel een belangrijke rol spelen. Het gebed is een belangrijke
rol, de ondersteuning naar de wereld toe en elkaar opbouwen (r5).
De andere vrijwilliger benadrukt opnieuw de wederkerigheid, ook in het contact van de zusters met
de cliënten. Hij gelooft dat het voor de zusters ook heel belangrijk is dat de cliënten uit Wolfheze
komen.
Ja zij krijgen ook een extra boost daardoor dat ze dat kunnen geven, puur daarom he. Als
je iets geeft dan krijg je altijd een hele hoop terug en andersom is het natuurlijk ook. En
zoals de cliënten hier, die geven ook wat aan hun, dus het is volkomen wederkerig (r6).
Het gezamenlijk waarde toekennen aan diepere dingen en stil staan bij hetgeen zich onder de
oppervlakte afspeelt is voor hem waardevol in de gezamenlijke vesperviering.

4.4 Zusters Trappistinnen
In deze paragraaf komen drie zusters aan het woord. Twee van hen zijn al vanaf het begin betrokken
bij de gezamenlijke vespervieringen. Alle drie hebben ze een zekere affiniteit met de cliënten van Pro
Persona. Een zuster heeft voor haar intrede in het klooster muziekwetenschap en orthopedagogiek
gestudeerd. Een andere zuster heeft een broer die ‘anders begaafd’ is en een derde zuster zegt zich
van jongs af aan al aangetrokken te voelen tot mensen die ‘anders’ zijn. Wat betekent het ritueel van
de gezamenlijke vesperviering voor hen? Hoe is hun relatie met de cliënten van Wolfheze en welke rol
speelt hun spiritualiteit daarin?

Functie van het ritueel
Voor de zusters zijn alle drie functies van het ritueel belangrijk en niet los te zien van elkaar.
Afwisselend ligt er meer nadruk op de psychohygiënische, de sociale of de bezinnende functie van het
ritueel. Het ‘samen in een gemeenschap leven’ is belangrijk in de spiritualiteit van de Trappistinnen.
De zusters hebben elkaar nodig om hun roeping te verwezenlijken.
Je doet het met elkaar, je bent lichaam van Christus of volk Gods onderweg. (…) en ja je
staat er toch met elkaar op dat moment hé, zeven keer per dag bid je samen om te
accentueren dat je hele leven een biddend leven is, dus voor God staat, onder Gods oog
zoals Benedictus zegt, dat vind ik zo’n prachtige uitdrukking (r8).
Alle drie bovengenoemde functies van het ritueel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in de
gezamenlijke vesperviering. Over de hele wereld wordt de liturgie van het getijdengebed gevierd en
daar kan iedereen bij aansluiten en invoegen. De vaste structuur van het getijdengebed wordt door de
zusters belangrijk gevonden. Het houdt hun roeping levend. Die roeping wordt door een zuster
omschreven als ‘verbonden te zijn met iedereen en dat op een hele diepe manier te beleven’.
Die verbondenheid wordt ook beleefd in de gezamenlijke vesperviering met de ‘vrienden van
Wolfheze’. Het samen mens-zijn wordt beleefd als een geschenk. Alle drie zusters spreken van een
verwantschap die ze voelen met de cliënten van Wolfheze. Die verwantschap heeft volgens één van
de zusters ook te maken met het leven in een gemeenschap en de behoefte aan structuur:
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We voelen ook wel een beetje een overeenkomst van ja, zij zitten daar, wij zitten hier
zelfgekozen, vrijwillig, maar toch in een besloten gemeenschap en met een slot, wij komen
niet zomaar van het terrein af (…) zij komen ook niet zomaar, tenminste niet iedereen, dat
ze zo gemakkelijk van het terrein af kunnen of mogen (r7).
Wij hebben een heel vaste structuur in ons leven die we als belangrijk ervaren. Zij zijn ook
mensen die nood hebben aan structuur in hun leven. En als het gebed daar ook een
onderdeel van is en het samen stil zijn en het samen zingen en vieren op bepaalde tijden
dan help je elkaar ook zo op die manier (r7).
Vanuit verbondenheid wordt in de gemeenschap geleerd van elkaar. Door het schuren aan elkaar en
door de vreugde die men beleeft aan elkaar, krijgt men zicht op zichzelf en wordt geoefend in het
accepteren van zichzelf. Volgens de zusters helpen de cliënten hen hierbij. Zij zeggen te leren van
cliënten en vinden dat zij als kloostergemeenschap veranderd zijn door het contact met hen. Hoe
precies blijkt lastig in woorden uit te drukken. In de onderlinge verbondenheid komt de vraag boven
naar zichzelf: ‘wie ben ik ten diepste’. En tevens het besef dat men niet samen valt met het eigen
verhaal en de eigen geschiedenis. Cliënten houden de zusters een spiegel voor door hun openheid en
kwetsbaarheid. Hierdoor zijn de zusters zichzelf meer bewust geworden van hun eigen kwetsbaarheid
en hoezeer iedereen, ook zijzelf, anderen nodig hebben. Het besef van samen mens te zijn, is gegroeid
door het contact met cliënten. De scheidslijn tussen gezond en ziek wordt dun genoemd. Iedereen kan
in hetzelfde schuitje belanden.
We hebben nooit het gevoel, wij zijn beter of gezonder. Er is gewoon een gelijkwaardigheid
als het ware, zoiets. (…) het beleven van vriendschap vind ik zelf al heel helend of heel
bindend en dat we daar als gemeenschap ook aan groeien (…) ja, ik vind dat het wel wat
veranderd heeft in het omgaan met elkaar als gemeenschap, zeker (r7).
Ik denk ook dat het doorwerken van onze vieringen naar hun toe, en omgekeerd hun
aanwezigheid naar ons toe, dat het ook dingen zijn die gaandeweg iets in ons allen
bewerkt van binnen. En dat gaat misschien langzaam, verborgen, maar er gebeurt iets. En
voor mijzelf vind ik de verbondenheid heel kostbaar die ik ervaar (r9).
We zijn allemaal kwetsbare mensen en in die zin ook zijn deze vrienden van Wolfheze voor
ons als een spiegel (…) zij openen ons de ogen voor de waarde van het menselijk leven (r9).
Ze staan daar in al hun kwetsbaarheid voor de Eeuwige, bewust of onbewust. Nou ja, dat
doet mij zo goed en dus dat stimuleert mij ook om daar zo te staan met mijn
kwetsbaarheid (r8).
Eén van de zusters noemt haar contact met de cliënten een vorm van geestelijk moederschap. Cliënten
roepen vriendelijkheid en geduld op in haar hart. Ze geniet van de liefde en aandacht die ze waarneemt
bij de cliënten, hun toewijding en luisterbereidheid.

Deelname aan het ritueel in de kapel
De zusters nemen actief deel aan het ritueel. Ze dragen met elkaar de liturgie en hebben hier
afwisselend een specifieke taak in, zoals de schriftlezing, het gebed of de voorzang. Toch heeft de
deelname aan het ritueel in de kapel voor de zusters naast een actieve - ook een passieve kant.
Het lukt niet altijd om echt open te staan voor wat er komt, bijvoorbeeld doordat
gebeurtenissen die zich gedurende de dag voordeden hen nog bezighouden. Dan is het min of meer
een passief ondergaan van de Vespers. Echter ook dan kan het zijn dat men gegrepen wordt door een
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zinsnede uit een psalm of een lied of door de lichtval in de kapel. Dat ‘gegrepen worden’ is niet persé
afhankelijk van een passieve of actieve deelname. En soms is men te moe of lukt het anderszins niet
om actief aanwezig te zijn.
Laten we daar maar niet al te verheven over praten. In mijn hoofd ben ik soms dan nog
heel erg bezig en het is een hele kunst zoals de regel van Benedictus ook zegt hé ‘ons hart
in overeenstemming brengen met wat wij zingen’ en als het lukt is het mooi en als het niet
lukt hebben we het niet in de gaten want dan zijn we gewoon verstrooid. Het hele leven,
het hele gebedsleven en al onze officies, het is eigenlijk een voortdurend inoefenen,
inoefenen, inoefenen (r9).
De aanwezigheid van de cliënten maakt dat er een zekere kwaliteit van stilte is, aldus een zuster. Dat
is een kwestie van ervaren, van een gezamenlijk aanvoelen waar het diepste omgaat en elkaar vinden
in de stilte.
Elkaar vinden in die stilte, in het diepere verlangen dat in ieder mens leeft. Ja, het is toch
op een ander niveau contact hebben met elkaar zonder dat daar veel over gesproken
wordt want we spreken elkaar verder niet, maar in het zijn, in het samen zijn gebeurt er
iets. En ook het feit dat ze het presteren om inderdaad stil te worden dat is zo bijzonder
(r7).
Maar ook als het allemaal niet zo verheven is wat de cliënten ervaren dan nog is het fijn dat ze er
gewoon zitten en er zijn, aldus één van de zusters.

Gastvrijheid
De zusters Trappistinnen volgen de regel van Benedictus. Gastvrijheid is daarin een belangrijke waarde
en opdracht en is dientengevolge een belangrijk onderdeel van hun spiritualiteit. Die gastvrijheid is
geen eenrichtingsverkeer. De zusters ervaren het als een voorrecht en een kans om gastvrij te kunnen
zijn. Er verblijven regelmatig gasten in het klooster die ook deelnemen aan de vieringen. De groep
cliënten van Pro Persona neemt daarin een heel eigen plaats in. De zusters spreken bij hen van
herkenning, verwantschap, wederkerigheid en van vriendschap. Dat heeft ook te maken met de band
die er inmiddels al jaren is en hetgeen men in die tijd met elkaar meegemaakt heeft, zoals het
overlijden van 2 cliënten, het aanwezig zijn van de cliënten bij de abdiswijding, de wederzijdse cadeaus
die gegeven en ontvangen worden. Het zelfgemaakte schilderij dat de zusters van de cliënten
ontvangen hebben heeft een prominente plaats in de kovelkamer gekregen zodat iedereen het
meerdere keren per dag ziet.
Het voelt toch dichterbij ja, meer een nabijheid, bijna meer verwantschap. Het woord
vriendschap is denk ik spontaan ontstaan omdat andere woorden het niet dekken. Het is
eigenlijk het woord dat het meeste de relatie dekt. Het andere klopt niet helemaal, dat
voelt niet nabij, dat voelt toch afstandelijk (r7).
Het is belangrijk voor de zusters dat de cliënten van Wolfheze uit zichzelf naar hen toegekomen zijn.
Ze zijn op hun pad gekomen. Het hoort niet bij hun roeping om actief pastorale zorg te verlenen maar
om binnenshuis te bidden voor de hele wereld en dat doen ze iedere dag. Het contact met de cliënten
van Wolfheze is voor hen een manier om tastbaar iets te kunnen betekenen voor een bepaalde groep
mensen, zonder dat ze iets ‘aparts’ doen. De cliënten voegen net als andere gasten in in de
vesperviering van de zusters. Er wordt voor hen gebeden en samen met hen gebeden voor de wereld.
De gelijkwaardigheid en wederkerigheid van het contact wordt meermaals onderstreept door de
zusters. De vriendschappelijke band blijkt ook uit het ‘tegenbezoek’ dat de zusters enkele jaren
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geleden deden. Op de geboortedag van Benedictus is de communiteit naar Wolfheze getogen waar
men een rondleiding gehad heeft, een lezing heeft bijgewoond en waar samen de Vespers gevierd is,
dit keer in de Opstandingskerk op het terrein van Wolfheze.
Bij vriendschap hoort ook dat de ander je confronteert en dat je je laat confronteren. Eén van
de zusters drukt dat als volgt uit:
Een ander roept sowieso confrontatie op, die brengt je tot een dieper bewustzijn van waar
het in het leven om gaat uiteindelijk, waar het in je zijn, in je roeping, in de beleving van je
roeping om gaat, waar het ten diepste in het Evangelie over gaat. En dat drukt zich uit in
de omgang met je medezusters en met gasten. Het heeft te maken met gastvrijheid, met
toegankelijkheid, met liefde (r8).
Iedere gast die binnenkomt dient ontvangen te worden als Christus, zo zegt de Regel van Benedictus
in hoofdstuk 53. Dat betekent dat de zusters in iedere gast, dus ook in de cliënten, Christus zien en zich
ten diepste via hun gasten door Christus zelf aangesproken weten. Dit is nog meer dan bij andere
gasten het geval bij de cliënten.
Speciaal zie ik in hun ook de lijdende Christus, die Christusverbondenheid. Ja dat we met
het ontvangen van hun dat nog sterker ervaren dat je Christus ontvangt in de gasten en
Hem daarin ontmoet (r7).
In de diepte is het ja, de eerbied voor elkaar omdat Christus in jou tegenwoordig is. En als
dat mag spelen, als je daarvoor open staat, (…) dus zo iemand van Pro Persona is dan ook
zichzelf, met z’n handicap, maar die zit dan aan de buitenkant want die ziel is niet
gehandicapt (r8).
De fysieke aanwezigheid van de cliënten houdt de herinnering aan de eigen kwetsbaarheid levend bij
de zusters. Dat is essentieel voor hen aangezien Christus voor kwetsbare mensen gekomen is en niet
voor mensen die het allemaal zelf wel weten en kunnen.
Het confronteert me omdat precies Jezus voor de armen komt en die armen zijn wij
allemaal maar we weten het niet. Of we houden de deur dicht. Maar zij laten doordat de
kwetsbaarheid erg is of zo aan de dag treedt of hoe je het noemt, het zijn allemaal ook
maar etiketjes, zij laten zien wie die kwetsbare mens is maar ook dat ze niet hoeven te
verbitteren. (…) wij maken onszelf niet maar we komen uit Gods hand (r8).
Ja dat is het meest kostbare wat er is, de kwetsbare mens, want zo zijn wij geschapen, zo
zijn wij, worden wij, nou ja zo heeft God ons lief (r9).
Alle zusters noemen de spontane menselijke ontmoeting in de gastvrijheid het belangrijkst. Daarbij
maakt het voor hen niet uit of iemand gelovig is of niet. Het gaat om mens-zijn met elkaar, de spontane
communitas. Deze wordt evenzeer ervaren in een spontane ontmoeting onderweg als tijdens de
gezamenlijke vesperviering. Het leidt tot een steeds dieper groeiend besef dat mensen aan elkaar
gegeven zijn als een geschenk. Dat je wordt wie je ten diepste bent, zoals je bedoeld bent door God.
Dit laatste is geen vooropgezette boodschap die de zusters willen verkondigen. Echter de spontane
menselijke ontmoeting met hun gasten wordt wel gedragen door de eigen roeping en overtuiging dat
mensen geschapen en geliefd zijn door God, hetgeen overeenkomt met de ideële communitas.
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4.5 Overeenkomsten en verschillen
Uiteraard beleeft iedere geïnterviewde de gezamenlijke vesperviering op een eigen wijze. De
omstandigheden waarin men verkeert zijn heel verschillend. Wat voor allen geldt is dat deelname aan
de gezamenlijke vesperviering een eigen keuze is (geworden) waar ze vreugde aan beleven.
Functie van het ritueel
Het valt op dat voor zowel cliënten, begeleiders en zusters de sociale functie voorop staat. De cliënten
en de begeleiders geven aan dat het bij de gezamenlijke vesperviering voor hen gaat om ‘het hele
plaatje’. Dat houdt in dat het niet alleen gaat om de vesperviering zelf maar ook om het sociale
gebeuren dat er aan vooraf gaat zoals het samen koffie drinken en de ritjes naar het klooster. En tevens
om de waardevolle contacten tussen zusters en cliënten die in de loop van de jaren hieruit gegroeid
zijn, zoals wederzijds bezoek en wederzijdse cadeaus. De cliënten en begeleiders noemen de
vriendschap die ontstaan is met elkaar en tussen cliënten onderling. Ook de zusters spreken van een
vriendschappelijke band die ze hebben met de cliënten. Dit komt vooral tot uiting in hun voorbede
‘voor onze vrienden uit Wolfheze’. Zowel de cliënten als de begeleiders waarderen dit zeer. Zowel de
zusters als een begeleider geven aan zich verwant te voelen met de cliënten. In het ritueel van de
vespers zit iedereen daar in de eerste plaats als mens. De geestelijk verzorger beaamt dit eveneens
maar voelt daarnaast ook de zorg voor de cliënten.
Alhoewel de sociale functie van het ritueel voorop staat, is dit volgens de cliënten, de zusters
en een begeleider, niet los te zien van de bezinnende functie die het ritueel heeft. Eén van de cliënten
geeft aan vooral de vieringen te missen als hij niet meer zou gaan. De geloofsinhoud speelt voor alle
cliënten een belangrijke rol.
De psychohygiënische functie van het ritueel wordt door de begeleiders en cliënten vooral
ervaren in de stilte voorafgaand aan - en de stille meditatie na de Vespers. Voor één van de begeleiders
is dat het meest waardevolle van de gezamenlijke vesperviering. Voor zowel de geestelijk verzorger als
een cliënt is de stilte soms ook moeilijk, hetzij doordat het confronteert met eigen moeheid, hetzij
door eigen innerlijke onrust. Voor de zusters zijn alle drie functies van het ritueel van de vesperviering
met elkaar verbonden en staat iedere functie afwisselend meer of minder op de voorgrond.
Deelname aan het ritueel in de kapel
Hoewel de deelname aan het ritueel voor iedereen verschillend is, valt op dat er in hoge mate actief
wordt deelgenomen aan het ritueel bij alle drie groepen. Voor de zusters is dit het meest
vanzelfsprekend. Zij zijn met elkaar verantwoordelijk voor de vormgeving en uitvoering van het ritueel.
Een ieder van hen heeft daarin afwisselend een actieve rol. Ook de cliënten geven aan zoveel mogelijk
actief mee te (willen) doen op verschillende manieren. Niet iedereen zingt mee maar wel leest men
mee en gaat men zoveel mogelijk staan en buigen tijdens het zingen van de doxologie (dit is de
terugkerende liturgische formule aan het einde van iedere psalm die gebeden wordt).
Er is één vrijwilliger die overwegend passief deelneemt aan de vesperviering. Hij neemt geen
psalm- of liederenbundel mee maar laat alles wat er gebeurt over zich heen komen. Daarbij stelt hij
zich wel met al zijn zintuigen actief open voor de zang en de stilte.
De overige begeleiders nemen zowel actief als volgend deel aan het ritueel. Het volgen in
plaats van actief meedoen heeft voornamelijk te maken met de manier van zingen door de zusters en
voor één van de begeleiders mede doordat de liederen in de verschillende liedbundels soms lastig te
vinden zijn voor hem. Twee zusters geven aan dat zij soms ook passief deelnemen aan de vesper door
dat ze nog met andere zaken bezig zijn in hun hoofd.
De kapel wordt door alle cliënten en begeleiders als een bijzondere plek ervaren door de
inrichting, de ruimte en de rust. Een plek waar het goed is om te zijn. In de interviews met de zusters
is de kapel niet expliciet ter sprake gekomen.
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Gastvrijheid
De hartelijkheid van de zusters is voor alle drie cliënten onverbrekelijk verbonden met geloven. Het is
opmerkelijk dat zij zich hier explicieter over uitspreken dan de begeleiders en de zusters zelf. De
cliënten ervaren dus een sterke verbinding van de spontane en ideële communitas.
Voor de begeleiders en de zusters staat het spontaan menselijke contact voorop in de
gastvrijheid die ze aan hun gasten verlenen. Die gastvrijheid geldt voor iedere gast ongeacht diens
levensovertuiging. Zowel de zusters als de begeleiders geven aan dat het de zusters er niet om gaat
om ‘zieltjes te winnen’. Het contact van mens tot mens is zowel voor de begeleiders als voor de zusters
de essentie waar het om gaat. Het gaat om een vriendschapsrelatie waarin gelijkwaardigheid en
wederkerigheid belangrijke elementen zijn. De normatieve communitas wordt niet of minder ervaren.
Als hier al sprake van is dan is het op een indirecte manier, zo zeggen de zusters en één van de
begeleiders, namelijk door dit over te laten aan de Geest van God.

4.6 Samenvatting
Uit de interviews met cliënten, begeleiders en zusters blijkt dat de gezamenlijke vesperviering voor
hen allen belangrijk is. De sociale functie van het ritueel staat voor alle drie onderzoeksgroepen
voorop. Voor de cliënten is de sociale functie van het ritueel niet los te zien van de bezinnende functie.
De spontane communitas is voor hen nauw verbonden met de ideële communitas. De zusters en
begeleiders voelen verwantschap met de cliënten en spreken over een vriendschappelijke en
wederkerige relatie. De spontane communitas staat zowel bij de zusters als bij de begeleiders voorop.
Door het ontvangen van gasten c.q. de cliënten van Pro Persona, geven de zusters concreet gestalte
aan hetgeen Benedictus hen in zijn regel opdraagt namelijk om alle gasten te ontvangen als waren zij
Christus zelf. In de cliënten van Pro Persona worden zij geconfronteerd met hun eigen kwetsbaarheid.
Die kwetsbaarheid is volgens hen iets dat mensen met elkaar verbindt. Zij noemen in de interviews
meermalen deze kwetsbaarheid met de toevoeging dat de confrontatie met elkaars kwetsbaarheid
hen er steeds weer aan herinnert dat Christus juist voor kwetsbare en arme mensen gekomen is. Voor
de begeleiders heeft de sociale functie van het ritueel en de spontane communitas ook betrekking op
‘de randen’ van de Vespers dat wil zeggen het gezamenlijk koffie drinken en het met elkaar in gesprek
zijn onderweg naar het klooster en naderhand als men weer terug gaat naar Wolfheze. De normatieve
communitas komt niet (expliciet) naar voren in de interviews.
De deelname aan het ritueel is overwegend actief bij cliënten en zusters. Bij de begeleiders is
er sprake van zowel een actieve, volgende en passieve deelname aan het ritueel.
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5

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

De hoofdvraag van deze scriptie luidt:
Hoe wordt een monastiek ritueel zoals de gezamenlijke vesperviering van Trappistinnen
en cliënten uit de GGZ (te weten Pro Persona) en hun begeleiders door hen ervaren in
spiritueel opzicht?
In dit laatste hoofdstuk geef ik eerst een samenvatting om daarna enkele conclusies te formuleren. Ik
sluit af met aanbevelingen voor de praktijk van geestelijke verzorging.

5.1 Samenvatting
In deze scriptie heb ik de betekenis van de gezamenlijke vesperviering van de zusters van Koningsoord
met GGZ cliënten en hun begeleiders onderzocht. Ik vraag me af hoe de deelnemers dit tweewekelijkse
gebeuren ervaren, of het zin en betekenis geeft aan hun leven en zou kunnen bijdragen aan spirituele
groei. Aangezien het hierbij gaat om een activiteit van geestelijke verzorging aan GGZ cliënten is mijn
vraag tevens of een contemplatieve liturgie past bij de spirituele dimensie van geestelijke verzorging
en bij de levensbeschouwelijke en spirituele competentie van de geestelijk verzorger.
Om een duidelijk beeld te krijgen van de context waarin deze gezamenlijke vesperviering plaats vindt,
schets ik in hoofdstuk twee de ontwikkeling van geestelijke verzorging in de geestelijke
gezondheidszorg in het algemeen en beschrijf ik vervolgens hoe geestelijke verzorging in GGZ instelling
Pro Persona gestalte krijgt. Geestelijke verzorging is van oorsprong verweven met pastorale zorg vanuit
kerkelijke instanties. Haar bestaansrecht is verankerd in het grondwettelijk vastgelegde recht op
vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, de zogenaamde ‘vrijplaatsfunctie’. Gaandeweg is
geestelijke verzorging een zelfstandige professie geworden die steeds meer los geraakt is van
zendende instanties. De Vereniging van Geestelijk Verzorgers omschrijft geestelijke verzorging als :
“professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing”
(Beroepsstandaard Geestelijke Verzorger 2015).
De missie van GGZ instelling Pro Persona is “het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen
met psychische problemen of psychiatrische stoornissen door hen te genezen of weer grip op hun
bestaan te laten krijgen en samen met hen een nieuw perspectief te ontwikkelen”
(www.propersona.nl). De geestelijk verzorgers van Pro Persona sluiten aan bij deze missie door
cliënten te ondersteunen op het vlak van zingeving, levensovertuiging, spiritualiteit en religie. Uit
onderzoek blijkt dat veel cliënten aandacht voor zin- en betekenisgeving noemen als één van de meest
onvervulde zorgbehoeftes. De herstelbeweging binnen de GGZ benadrukt de nauwe samenhang
tussen herstel en zingeving. Geestelijk verzorgers sluiten aan bij de herstelgerichte visie door zich op
de hele mens te richten in plaats van op zijn ziekte. Dit past ook bij de nieuwe definitie van gezondheid
waarbij het gaat om “het vermogen zich aan te passen en regie te voeren in het licht van de sociale,
fysieke en emotionele uitdagingen van het leven” (Huber 2017). Alhoewel ieder mens kwetsbaar is
hebben GGZ cliënten door hun psychiatrische aandoening meer dan gemiddeld te maken met sociale,
fysieke en emotionele problemen of ‘uitdagingen’. De gezamenlijke vesperviering is ontstaan met een
cliënt die zijn verlangen uitsprak om naar een klooster te gaan en een geestelijk verzorger die hieraan
gehoor gaf door samen met hem deel te nemen aan een liturgische viering in een naburig klooster. De
orde waartoe dit klooster behoort is de orde van de Trappisten. De zusters vormen een contemplatieve
kloostergemeenschap. Zij leven volgens de regel van Benedictus (480-547). Hun leven kent drie pijlers:
gebed, arbeid en geestelijke studie.
In het derde hoofdstuk heb ik enkele theoretische concepten uit de rituele studies uitgewerkt om de
onderzoekscasus in een breder kader te zetten. Ik doe dit door een omschrijving te geven van rituelen
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en de functie die ze hebben. Rituelen zijn, volgens Menken Bekius, “vanzelfsprekende en symbolische
handelingen waarbij men lichamelijk en interactief betrokken is op een werkelijkheid die in het ritueel
present wordt gesteld” (Menken Bekius 1998, 26). Quartier noemt een ritueel een handeling met
structuur en betekenis. Een ritueel heeft een interne structuur en geeft structuur aan de dag(en) en is
in zichzelf betekenisvol maar verwijst ook naar iets buiten het ritueel nl. naar een bepaald
betekenissysteem (Quartier 2013, 13). De structuur van rituelen is doorgaans eenvoudig waardoor ze
toegankelijk zijn voor alle leden van een gemeenschap en voor de gasten die zich bij hen voegen. Er
kunnen drie functies van rituelen onderscheiden worden: een psychohygiënische functie, een sociale
functie en een bezinnende functie. De Vespers maakt deel uit van een contemplatieve liturgie, het
getijdengebed. Er zijn verschillende manieren om hieraan deel te nemen namelijk actief, volgend of
passief. De plaats waar de liturgie zich voltrekt doet ertoe. De liturgische ruimte ‘spreekt’ nog voor er
iets gezegd is, om met De Dijn te spreken (De Dijn 2018, 131). Het is een afgeschermde ruimte die
gereserveerd is voor stilte en gebed waar men het eigen innerlijk kan beluisteren en mogelijk iets
gewaar kan worden van het transcendente, het Hogere of God. Het is eigen aan liturgie dat zij open
staat voor een ieder die hieraan deel wil nemen. Die uitnodiging naar een ieder, om de weg naar binnen
te gaan, past bij de Benedictijnse gastvrijheid. In zijn regel stelt Benedictus dat alle gasten ontvangen
moeten worden als waren zij Christus zelf (RvB 53). Gastvrij zijn, open staan voor een echte ontmoeting
met iemand anders vraagt om respect voor het ‘anders-zijn’ van de ander. In die ontmoeting kunnen
drie lagen onderscheiden worden volgens Turner (Turner in Quartier 2014) het je laten raken door de
ander (de spontane communitas), het delen van waarden en idealen (de ideëele communitas) en de
aanspraak, het appèl dat de ander doet op jouw leven (de normatieve communitas).
In het vierde hoofdstuk doe ik verslag van de uitkomsten van het empirisch onderzoek, de interviews
die ik met cliënten, hun begeleiders en de zusters heb gehouden. Hierin valt op dat de sociale functie
van het ritueel van de gezamenlijke versperviering bij alle drie groepen voorop staat. Tevens valt op
dat volgens de cliënten de sociale functie onlosmakelijk verbonden is met de bezinnende functie. De
begeleiders benadrukken dat de sociale functie ook betrekking heeft op de ‘randen van de vesper’. De
ontmoeting met elkaar tijdens het gezamenlijk koffie drinken van cliënten en begeleiders voorafgaand
aan het vertrek naar Koningsoord, en de rit naar het klooster zijn belangrijk en horen wezenlijk bij de
sociale functie van het ritueel van de Vespers. De psychohygiënische functie wordt door de deelnemers
met name ervaren in de rust en de stilte in de kapel. Soms kan de stilte ook moeilijk zijn, bij sterke
innerlijke onrust of bij vermoeidheid. Het belang van de sociale functie van het ritueel correspondeert
met de spontane communitas zoals Turner die beschrijft, het geraakt worden door de ander en de
spontane solidariteit die de ander als mens bij je oproept. De zusters geven aan dat de spontane
menselijke kant bij hen voorop staat in de Benedictijnse gastvrijheid die zij beoefenen. Voor hen dekt
het woord ‘vriendschap’ het meest de band die tussen hen en de mensen van Wolfheze ontstaan is. In
het ritueel van de Vespers komt dit concreet tot uiting door de voorbede voor ‘onze vrienden uit
Wolfheze’. Dit gebed wordt door de geïnterviewde cliënten en begeleiders zeer gewaardeerd. Het
begrip vriendschap houdt wederkerigheid en gelijkwaardigheid in. De zusters geven aan dat de
ontmoeting met GGZcliënten voor hen extra waarde heeft omdat zij zichzelf herkennen in hun
kwetsbaarheid. Nog meer dan in andere gasten ontmoeten zij in hen Christus (RvB 53). Het is opvallend
dat de cliënten zich het meest expliciet uitspreken over de verbinding die zij ervaren tussen de
spontane en ideële communitas. De wijze van deelname aan de liturgie is voor iedereen verschillend.
De cliënten doen zoveel mogelijk actief mee. Bij de begeleiders is dit zowel actief, volgend als passief.
Ook de zusters geven aan dat voor hen alle drie vormen van deelname voorkomen. Tenslotte komt de
onderlinge gelijkwaardigheid tot uiting in de gezamenlijke deelname aan het ritueel waarin verschillen
wegvallen omdat allen hier staan ‘voor het aangezicht van God’.
Het vijfde en laatste hoofdstuk wordt gevormd door de samenvatting die ik hierboven gegeven heb en
de conclusies en aanbevelingen die hieronder volgen.
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5.2 Conclusies
5.2.1 Betekenis in spiritueel opzicht
Rituelen zijn onlosmakelijk met mens-zijn verbonden en helpen mensen met woorden en gebaren aan
‘taal’ voor verwondering en het onzegbare (De Dijn, 2018). Liturgie, als de religieuze variant van een
ritueel, is in de eerste plaats een bron voor zin. Daarbij gaat het niet om een intellectueel begrijpen of
analyseren maar om de liturgie te laten spreken, er naar te luisteren en om emotie geboren te laten
worden zoals bij een kunstwerk (de Clerck 2010,27). Dat het ritueel van de gezamenlijk gevierde
Vespers ‘emotie geboren laat worden’ is bevestigd in de interviews. De verschillende deelnemers, te
weten de GGZ cliënten, hun begeleiders en de zusters van Koningsoord zijn eensgezind in hun
overtuiging dat het samen deelnemen aan de Vespers, waardevol is voor de eigen spiritualiteit. Dit is
een belangrijke eerste conclusie uit het empirisch onderzoek. Het ritueel van de Vespers heeft
verschillende functies voor de deelnemers. De psychohygiënische functie wordt door de cliënten en
begeleiders vooral beleefd in de rust die uitgaat van de kapel waarin de Vespers plaats vindt. Deze
apart gezette ruimte ademt ‘stilte’ door de schoonheid van het interieur, de koelte in de zomer, de
symbolen zoals het Opstandingskruis, het altaar, het wijwatervat en het Mariabeeld. De sociale functie
wordt door alle geïnterviewden het belangrijkst gevonden. Dit betreft zowel het samenzijn van
cliënten en begeleiders als ook het persoonlijke welkom met een handdruk door één van de zusters
bij aankomst in het klooster. Dat geldt ook voor het knikje, de glimlach en andere blijken van
herkenning van de zusters wanneer zij de kapel binnen komen en de ‘vrienden uit Wolfheze’ zien zitten
in het gastengedeelte. Voor mensen in het algemeen en wellicht voor GGZcliënten in het bijzonder is
het belangrijk om ergens bij te horen. De geïnterviewde cliënten in dit onderzoek geven aan dat de
vesperviering hen dit gevoel geeft, bij de zusters te horen en zo samen gestalte te geven aan de dienst
van God. Zoals ik in de samenvatting al beschreef is het opvallend dat van alle geïnterviewden, de
cliënten het meest nadrukkelijk de sociale functie verbinden met de bezinnende functie. De
ontmoeting met elkaar als cliënten, begeleiders en zusters is voor hen belangrijk maar die is voor hen
niet los te zien van de inhoud van het ritueel, de teksten die in de Vespers gezongen en gebeden
worden en de handelingen die daarmee verbonden zijn. Zij geven aan dat het hun spiritualiteit verdiept
en dat zij hierdoor verder komen in hun geloof in God. Dit geeft aan dat deelname aan een
contemplatieve liturgie een waardevol onderdeel van geestelijke verzorging kan zijn voor (sommige)
cliënten. Geestelijk verzorgers brengen (ook) op deze manier hun kerntaak “kundige ondersteuning op
het vlak van zingeving, levensovertuiging, spiritualiteit en religie te bieden” in praktijk. Tevens kan
geconcludeerd worden dat deze activiteit van geestelijke verzorging van Pro Persona recht doet aan
de spirituele dimensie van geestelijke verzorging. Deelname aan de gezamenlijke vesperviering is de
eigen keuze van een cliënt en doet een beroep op de eigen motivatie. Dit sluit aan bij de eigen regie
van de cliënt in de herstelgerichte benadering in de GGZ en tevens bij twee aspecten van de missie van
Pro Persona namelijk het verbeteren van de levenskwaliteit en nieuw perspectief ontwikkelen (Een
extra mijl om te gaan 2016).
Met bovenstaande is een bevestigend antwoord gegeven op de vraag of de gezamenlijke vesperviering
voor cliënten bijdraagt aan spirituele groei en het vinden van zin en betekenis in hun leven.
5.2.2 Gelijkwaardigheid, verwantschap en wederkerigheid
Een tweede conclusie uit dit onderzoek gaat over de gelijkwaardigheid die alle deelnemers aan de
gezamenlijke vesperviering ervaren. Dit is een aspect dat door alle drie onderzoeksgroepen is
genoemd. Een van de begeleiders geeft nadrukkelijk aan dat hij verwantschap voelt met cliënten en
wederkerigheid ervaart in het contact met hen. Hij verwacht dat dit ook voor de zusters geldt. Volgens
hem geven zij niet alleen iets aan cliënten (aandacht, tijd, de gemeenschappelijke viering) maar
ontvangen zij ook iets terug van hen (betrokkenheid bij de Vespers, waardering). De geestelijk
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verzorger bevestigt de onderlinge gelijkwaardigheid als hij zegt deel te nemen aan het ritueel als
gelovig mens. Als hij buigt en meebidt gedurende de Vespers dan doet hij dit uit eerbied voor het
Hogere. De gezamenlijke vesperviering biedt hem de gelegenheid de eigen spiritualiteit te verdiepen.
Zijn eigen zoektocht in de Benedictijnse spiritualiteit wordt er door gevoed. Zowel Kunneman (2006)
als de Beroepsstandaard Geestelijk Verzorger (2015) hechten waarde aan authenticiteit en
gelijkwaardigheid. Daarvoor is nodig dat de geestelijk verzorger ook zijn eigen spiritualiteit onderhoudt
en verdiept. Het samen vieren van de Vespers kan hier dus deel van uit maken. Cliënten merken dat
de begeleiders, waaronder de geestelijk verzorger, hier ook voor zichzelf zitten en niet (alleen) als
begeleiders. Dit stimuleert het gevoel van gelijkwaardigheid bij cliënten. De geïnterviewde zusters
spreken allen over de verwantschap die ze voelen met de cliënten uit Wolfheze. Die verwantschap
heeft volgens één van hen er mee te maken dat zowel de zusters als de cliënten in een besloten
gemeenschap leven aan de rand van de samenleving en een gedeelde behoefte aan structuur hebben.
In een gemeenschap leert men vanuit verbondenheid en gelijkwaardigheid van en aan elkaar. Volgens
de zusters helpen de cliënten hen als gemeenschap omdat zij alleen al door hun regelmatige
aanwezigheid bij de Vespers hen bepalen bij wie ze zelf zijn. Cliënten houden de zusters een spiegel
voor door de openheid en kwetsbaarheid die ze tonen. Hierdoor is het besef van ‘samen mens-zijn’
gegroeid bij de zusters. De zusters voelen zich niet beter of gezonder dan de GGZ cliënten. Ze beleven
de band die door de jaren heen gegroeid is als een vriendschappelijke band. En het beleven van die
vriendschap (die gelijkwaardigheid impliceert) wordt als helend en bindend ervaren voor de
zustergemeenschap. Hoe dat precies in zijn werk gaat is moeilijk in woorden uit te drukken. In de
woorden van één van de zusters “hun aanwezigheid bewerkt gaandeweg iets in ons van binnen. En dat
gaat misschien langzaam, verborgen, maar er gebeurt iets. De verbondenheid die ik ervaar vind ik heel
kostbaar”. Deze verbondenheid voelen de cliënten eveneens als men zegt het waardevol te vinden om
“samen te komen voor de dienst aan God”. Zoals de transcendente werkelijkheid niet toetsbaar is, zo
is ook het effect van een contemplatieve liturgie, zoals de gezamenlijke Vespers, op de aanwezige
cliënten niet toetsbaar of vast te stellen. Wel blijkt uit de gevoerde interviews en uit de veldobservaties
dat het mensen goed doet. Zoals de geestelijk verzorger, die het initiatief nam tot de gezamenlijk
vesperviering, het uitdrukt: “Het doet ons allemaal zo goed. En telkens weer voltrekt zich hetzelfde
wonder, het wonder van de stilte. Uit deze stilte is vriendschap gegroeid. Zonder woorden, zonder
communicatie. Er is iets gegroeid dat ten diepste met heel zijn te maken heeft” (Böll in Eppink zj). De
gelijkwaardigheid van de verschillende deelnemers bij de gezamenlijke Vespers is des temeer bijzonder
aangezien er (nog) niet zoveel plekken zijn waar dit het geval is.

5.2.3 Benedictijnse gastvrijheid
Een ander aspect van wederkerigheid heeft te maken met de Benedictijnse gastvrijheid. Zonder gasten
is het niet mogelijk voor de zusters om hun gastvrijheid te tonen. Deze gastvrijheid is voor hen geen
vorm van dienstverlening of service maar is een doel op zich. De zusters volgen de regel van Benedictus
die hen aanspoort iedere gast met een houding van ‘liefdevolle voorkomendheid’ welkom te heten.
De gasten representeren Christus en brengen daarmee spirituele betekenis binnen voor de vaste
kloosterbewoners. Ze zijn dus niet alleen ‘ontvangers’ maar ook ‘gevers’ (Quartier 2016). Gastvrijheid
is een spirituele ervaring voor de zusters en vormt dus naast een vorm van apostolaat (Gods
boodschap voor de wereld) ook een verdieping van hun eigen innerlijke weg.
Iedere gast dient met respect te worden ontvangen. Iemand echt ontmoeten betekent dat je
de ander zijn innerlijke weg gunt (Quartier 2014) en dat er dus respect is voor het anders-zijn van de
ander. Dat vraagt om gepaste afstand en nabijheid. Naast dit menselijke aspect dat verwant is aan de
spontane communitas (Turner in Quartier 2014) is er ook nog een ander belangrijk ideëel aspect dat
verwijst naar een opdracht van Jezus in Mattheus 25, waarin hij zegt dat alles wat je doet voor de
onaanzienlijkste van je broeders of zusters, je dat voor hem gedaan hebt. In de regel van Benedictus
(RB 53) staat dat iedere gast verwelkomd dient te worden als ware hij Christus zelf. Het normatieve
niveau in de Benedictijnse gastvrijheid refereert aan recht doen aan de ander in het perspectief van
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Christus. Dit geeft waardigheid aan ieder mens, ook aan de mens die lijdt aan een psychische ziekte en
zichzelf hierdoor minder waard(ig) voelt. Zoals een cliënt dit uitdrukte “dat ze me als Christus voelen
is wel heel bijzonder want ik voel mezelf niet zo goed op het moment”. Volgens de cliënten heeft de
gastvrijheid van de zusters voor alle mensen te maken met hun geloofsovertuiging. Op hun beurt
voelen zij zich verbonden met de zusters door dat ze hetzelfde geloof in God delen. Dit geeft een
vanzelfsprekende gelijkwaardigheid die voor zowel cliënten als zusters en begeleiders heilzaam is.
Zoals één van de zusters het verwoordde “de ziel is niet gehandicapt”.
5.2.4 Kwetsbaarheid
Het is opvallend dat de geïnterviewde zusters allen spreken over de waarde en betekenis van
kwetsbaarheid. Anbeek noemt kwetsbaarheid een ‘condition humaine’. We zijn tenslotte allemaal
kwetsbare mensen die te maken krijgen met de gebrokenheid van het bestaan. Hierin verschillen
cliënten, begeleiders en zusters niet van elkaar. Voor de zusters speelt echter nog iets anders. Zij
benoemen expliciet dat het bij de vriendschap, die ze ervaren in het contact met de cliënten uit
Wolfheze, hoort dat de ander je confronteert en dat je je laat confronteren. Zij ontvangen in hen nog
meer dan in andere gasten de lijdende Christus. De fysieke aanwezigheid van cliënten houdt bij hen
de herinnering aan hun eigen kwetsbaarheid levend en opent hen de ogen voor de waarde van het
menselijk leven. Dit stimuleert hen om ook zelf kwetsbaar te durven en te willen zijn in relatie tot
elkaar en tot de Eeuwige, aldus een van de zusters. Hiermee wordt opnieuw benadrukt dat er sprake
is van geven en ontvangen en daarmee van wederkerigheid en gelijkwaardigheid en tevens van
spirituele groei bij de zusters.
5.3 Relevantie en aanbevelingen voor geestelijke verzorging
Wat zou de relevantie van een contemplatieve liturgie kunnen zijn voor de praktijk van geestelijke
verzorging in het algemeen? Opmerkelijk is dat de geïnterviewde deelnemers allen aangeven dat zij
door de gezamenlijke Vespers spirituele groei ervaren en verbondenheid met elkaar. Nu zijn zingeving
en verbondenheid twee belangrijke pijlers van de herstelgerichte benadering binnen de GGZ. Zowel
de spirituele dimensie van geestelijke verzorging, het zoeken naar zin en betekenis, als de
gelijkwaardigheid en verbondenheid die cliënten beleven aan de onderzochte rituele praktijk van de
gezamenlijke Vespers, vormen mijns inziens voldoende basis om dit een gepaste activiteit van
geestelijke verzorging te noemen. Het verdient dan ook aanbeveling om verder na te denken over
mogelijkheden om met GGZ cliënten aan te sluiten bij rituelen van contemplatieve gemeenschappen.
Daarbij is van essentieel belang om de eigen verblijfsplek, zoals een beschermde woonvorm of een
psychiatrisch ziekenhuis, te verlaten en ‘binnen te treden’ in een andere gemeenschap, bijvoorbeeld
een klooster. Dit bevordert niet alleen het gevoel van gelijkwaardigheid maar biedt ook letterlijk (een)
ruimte voor de ontmoeting met zichzelf en het Hogere in een specifiek daarvoor bedoelde en
afgeschermde fysieke plek. Door die ruimte, bijvoorbeeld een kloosterkapel, binnen te gaan wordt
voor even afstand genomen van het alledaagse leven dat zich buiten die ruimte afspeelt.
Een contemplatieve liturgie zoals de Vespers staat open voor iedereen die hier aan mee wil doen. De
geestelijk verzorgers van Pro Persona hebben besloten om eerst in gesprek te gaan met cliënten
voordat ze de eerste keer meegaan naar de Vespers in Koningsoord. Dit gesprek heeft het karakter van
een ‘intakegesprek’ en/of een beoordeling van de geschiktheid van de cliënt voor deelname aan dit
ritueel. Het kan in het belang van een individuele cliënt zijn of in het belang van de groep dat deelname
aan dit ritueel wordt afgeraden. Dit is bijvoorbeeld het geval als deelname aan de Vespers, volgens het
inzicht van de geestelijk verzorger of van een andere hulpverlener van de betreffende cliënt, gezien
wordt als een ongezonde ‘coping strategie’ in relatie tot de psychische problematiek. Het is voor alle
betrokkenen van belang om hierin zorgvuldig te zijn. De vraag kan gesteld worden of de betrokken
hulpverleners voldoende gevoel hebben voor de helende werking die een contemplatieve liturgie kan
hebben voor sommige cliënten. De Benedictijnse gastvrijheid voor iedere gast én de herstelgerichte
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benadering die de cliënt zelf de regie geeft over zijn herstelproces en dus ook over zijn eigen wijze van
geloofsbeleving en spiritualiteit, staat op gespannen voet met het moeten voldoen aan voorwaarden
die door een derde worden gesteld.
In deze scriptie is sprake van een beperkt onderzoek. Het was gezien de beschikbare tijd niet mogelijk
om meer cliënten te interviewen met andere levensovertuigingen. Ook is het goed mogelijk dat niet
alle zusters van de kloostergemeenschap zich herkennen in de verwantschap en de confrontatie met
de eigen kwetsbaarheid zoals dit het geval was bij de geïnterviewde zusters. Voor een eventueel
vervolgonderzoek over de waarde van een contemplatieve liturgie voor GGZ cliënten, is het dan ook
van belang om cliënten te interviewen van verschillende leeftijden en met verschillende
levensbeschouwingen. Eveneens is het van belang om ook andere contemplatieve tradities dan de
christelijke traditie in vervolgonderzoek te betrekken.
5.4 Aanbevelingen voor de praktijk van de gezamenlijke vesperviering in Koningsoord

 Het zou cliënten en begeleiders rust geven als er een schriftelijke liturgie klaar ligt bij de
gezamenlijke vesperviering. Een schriftelijke liturgie zou cliënten en begeleiders helpen om
actiever deel te nemen.
 Aangezien de geestelijk verzorger er ook is voor medewerkers van de organisatie zou het mooi
zijn om hen ook de mogelijkheid te bieden mee te gaan naar de Vespers. Dit zou hun eigen
spiritualiteit kunnen voeden en tevens het gevoel van gelijkwaardigheid, wederkerigheid en
verwantschap tussen cliënten en medewerkers kunnen versterken. Hierbij moet aangetekend
worden dat het de vraag is of er belangstelling is voor deze vorm van toerusting en bezinning
bij de medewerkers.
 Uit observatieonderzoek is gebleken dat een min of meer vaste groep cliënten meegaat naar
de Vespers. Het aantal cliënten dat meegaat varieert van 3 tot 7. Een langdurige geringe
deelname van cliënten aan de gezamenlijke vesperviering brengt de continuïteit van deze
mijns inziens waardevolle vorm van geestelijke verzorging in gevaar. Om dit te voorkomen is
het noodzakelijk dat geestelijk verzorgers deze activiteit blijvend en pro actief onder de
aandacht brengen van cliënten en medewerkers van Pro Persona. Dit doen zij nu al door flyers
en een mededelingen tijdens zondagse vieringen en bezinningsbijeenkomsten. Mogelijk zou
een interview met een cliënt, een begeleider en een zuster over deze rituele praktijk in het
patiënten magazine de Stamper en/of in een plaatselijke krant de gezamenlijke vesperviering
bekend kunnen maken bij een groter publiek dan nu het geval is.
 Cliënten en een begeleider geven aan dat zij graag meer contact zouden hebben met de
zusters. Nu is een frequent contact niet passend bij de levensvorm van de zusters die juist
gekozen hebben voor afzondering om vrij te kunnen zijn voor de dienst aan God. Echter in het
verleden is met wederzijds genoegen sprake geweest van een bezoek van de
zustergemeenschap aan Pro Persona en van een zangworkshop door één van de zusters in de
Opstandingskerk van Wolfheze. Een jaarlijkse ontmoeting rond een bepaald thema, van
zusters, cliënten en begeleiders zou de onderlinge band versterken.
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