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De moeder het water 

 

(Rutger Kopland) 

 

In dit gedicht is sprake van een rudimentair ritueel, althans er is sprake van een gedachte aan een 

rudimentair ritueel. Psalmen lezen ter behoud van de moeder. Er is sprake van elementen uit de 

traditie, Psalmen, het lezen van Psalmen. Er is sprake van een verlangen, een verlangen naar het 

goede – voor de ander, de moeder, maar ook voor de hoofdpersoon zelf, de zoon. Een verlangen ook 

naar een bestemming, over de grenzen van tijd en ruimte heen. De hoop, het besef misschien ook, 

dat het leven goed is, niet zinloos vergaat – ook geloof je daar als zoon niet in… of toch? 

Met en in rituelen raken we aan bestaanslagen waar nauwelijks woorden voor zijn. Lichaam en geest 

zijn niet te (onder)scheiden. In een ritueel gaat het om ruimte waar plek is voor ieder, waarbij 

grenzen van levensbeschouwing en religie er weinig of zelfs niet toe doen. Het ritueel is een 

stippellijn waarop ieder zijn of haar verhaal kan schrijven – in de woorden van Wouter van Beek. 

Het fascineerde ons, als dagelijks bestuur van het UCGV, dat rituelen zo’n centrale rol in geestelijke 

verzorging spelen. In de aanloop naar de oprichting van het centrum, in gesprekken met 

betrokkenen, kwam dit sterk naar voren. Het speelt in alle werkvelden van geestelijke verzorging. 

Ook in het Case Studies Project, in tal van casestudies, vanuit alle werkvelden, spreekt een voorkeur 

van geestelijk verzorgers voor ritueel. Rituele handelingen worden door hen blijkbaar als een 

centrale activiteit gezien, een bijzondere competentie, voorbeelden van good practices. Daarnaast is 

het de ervaring dat rituelen door andere beroepen beschouwd worden als behorend tot het eigen 

domein van geestelijke verzorging, onaangevochten. Een voorbeeld van dat laatste is een eigen 

ervaring als geestelijk verzorger in de psychiatrie. In een kort paper dat we als geestelijk verzorgers 

hadden geschreven over onze kerntaken, stond ook dat ritueel en sacrament daartoe behoorden. 

Een dag na de verspreiding van dit paper belde een afdelingshoofd met het verzoek een ritueel te 

verzorgen bij de sluiting van een afdeling. 

Het Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging (UCGV) heeft als doel om de praktijk van 

geestelijke verzorging en het onderzoek naar geestelijke verzorging bijeen te brengen. Daarnaast om 

de kennis die aan beide instellingen die het centrum hebben mogelijk gemaakt, aanwezig is over 

geestelijke verzorging in de verschillende werkvelden bijeen te brengen. En om een platform en 

springplank te bieden voor samenwerking met andere instellingen die onderzoek doen naar en 

onderwijs geven in geestelijke verzorging. Vandaag doen we dit in deze expertmeeting waarin het 

rituele handelen in de geestelijke verzorging centraal staat. 

De vragen die ons daarbij bezig houden en die ik u graag meegeef voor deze dag, zijn: 

• Wat zijn de vragen die geestelijk verzorgers aan de onderzoekers zouden willen stellen? 

• Vanuit welke voor de praktijk relevante invalshoeken zouden onderzoekers de praktijk 

kunnen en willen onderzoeken? 



• Hoe zou de samenwerking tussen geestelijk verzorgers en onderzoekers vorm kunnen 

krijgen? 

• Wat kunnen de werkvelden van elkaar leren? 

• Welke nieuwe perspectieven voor onderzoek worden zichtbaar? 

Wij wensen u en onszelf een inspirerende dag. 
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