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Volzinlezing in abdij Koningshoeven: ‘Gastvrijheid: sleutel tot samen leven’

‘geen veilig eiland, maar          een open ruimte’
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volzinlezing ✽

‘geen veilig eiland, maar          een open ruimte’

Zo’n driehonderd aanwezigen 
verzamelden zich op 25 april in 
de gastvrije abdij Koningshoe-
ven. “Als we de sleutel van de 
gastvrijheid weggooien, doen 
we onszelf erg tekort”, aldus abt 
Bernardus Peeters in de tiende 
Volzinlezing.

Tekst: Jeroen Fierens Beeld: Martine Sprangers

evangelieverhaal over de wonderbaarlijke 
spijziging die ik ooit eens van een andere 
monnik hoorde. In het verhaal gaan Jezus 
en zijn leerlingen op weg naar een plek 
om alleen te zijn en uit te rusten. Ze zijn 
namelijk zo druk met onderwijzen, dat ze 
niet eens tijd hebben om te eten. Nog voor-
dat ze het bootje hebben aangelegd op 
hun ‘veilige eiland’ staat de mensenmassa 
ze echter alweer op te wachten. In plaats 
van ze weg te sturen, deelt Jezus het wei-
nige voedsel dat hij heeft met zijn vijfdui-
zend ‘stalkers’ en houdt nog meer over dan 
hij in eerste instantie had. De gastvrijheid 
van Jezus leidde tot overvloed. Voor de 
monnik was dit een belangrijke inspiratie: 
durf je eigen plan te laten verstoren door 
wie God op je pad brengt. Het laat zien dat 
echte gastvrijheid een radicale keuze is 
die je niet ongemoeid laat. Mooi, maar het 
roept ook een ongemakkelijk gevoel op: 
kan ik nog wel mezelf zijn als ik alle deu-
ren van mijn huis openzet voor vreemden? 
Ja, zegt de abt in zijn lezing, dat moet 
zelfs. Er is geen ruimte zonder grenzen. Je 
kunt alleen je deuren openen als er muren 
om je huis staan. Die grenzen geven aan 
wie je bent. Of, met de woorden van Henri 
Nouwen: “Tussen iemand en niemand is 
geen werkelijk gesprek mogelijk.”
Als bedankje krijgt de abt van gastvrouw 
Abeltje Hoogenkamp een ananas. 

 V
an mijn oma heb ik, naast an-
dere (veelal positieve) dingen, 
een diepgeworteld wantrou-
wen tegenover rooms-katholie-
ke kerkbanken meegekregen. 

Het uitzien naar de Volzinlezing stond dan 
ook op gespannen voet met dit familie-erf-
stuk. Het zou immers een lange zit wor-
den in de abdij Koningshoeven. Gelukkig 
hoefde ik mij daar de eerste uren nog geen 
zorgen over te maken, want de dag begon 
met een uitgebreide kennismaking met de 
brouwerij van het wereldberoemde trap-
pistenbier. Terwijl we om elf uur 
’s ochtends onze eerste dubbel, tripel of 
quadrupel nuttigden, legde een trappist-
brouwer ons in een korte film uit waarom 
het brouwen van bier en deze broederge-
meenschap zo goed bij elkaar passen. Met 
elke slok bier kregen we zo meteen wat 
benedictijnse spiritualiteit naar binnen ge-
goten. In marketing schijnen de monniken 
sowieso wel goed te zijn. Zo wist gids Job 
ons te vertellen dat de brouwerij voorheen 
De Schaapskooi heette, maar dat die naam 
zich zo lastig naar de Amerikaanse markt 
liet vertalen. De hoeven waarin de abdij 
was begonnen, werden in de omgeving 
ook wel de Koningshoeven genoemd, zij 
hadden namelijk ooit tot de koning be-
hoord. De keuze was toen snel gemaakt: 

The King’s farm klinkt een stuk chiquer 
dan Sheep barn.

Iemand en niemand
Dat bij al deze uiterlijke schoonheid de 
inhoud niet vergeten wordt, bleek uit de 
lezing van de abt van het klooster, broe-
der Bernardus Peeters. Zo’n driehonderd 
bezoekers waren naar deze tiende Volzin-
lezing gekomen om naar zijn visie op gast-
vrijheid te luisteren. Driehonderd peper-
muntjes op de banken van de abdijkerk. 
Geen voorbode van een lange protestantse 
preek, stelde de abt ons gerust, maar 
munt als teken van gastvrijheid. Net als de 
ananas overigens, maar daarover was de 
koster minder enthousiast geweest. 
Gastvrijheid stelt ons volgens Bernardus 
in staat samen een open ruimte te betre-
den. Dit idee laat zich het beste uitleggen 
met een vroege jeugdherinnering van de 
abt: “Mijn ouders maakten altijd plaats 
voor kinderen die het moeilijk hadden. 
Sommigen van deze meisjes zijn echt deel 
gaan uitmaken van ons gezin. Al jong heb 
ik hierdoor geleerd dat echte gastvrijheid 
betekent dat het bieden van gastvrijheid 
mijn leven verandert, maar ook dat van 
het gezin en van de kinderen die wij bij 
ons thuis opvingen.” 
Gastvrijheid betekent dus niet dat je 
iemand verwelkomt in je huis om net als 
jijzelf te worden, maar dat je je openstelt 
en samen een ruimte betreedt waar je 
allebei anders uitkomt. Dat kan niet op 
een veilige afstand, door de vreemdeling 
in een betonnen hal op een bedrijventer-
rein van ‘bed, bad en brood’ te voorzien. 
Daarvoor moet je in je eigen leven geraakt 
durven worden. Wie hiertoe niet in staat 
is, raakt op zijn eigen veilige eilandje 
steeds verder van de wereld vervreemd. 
“Als wij de sleutel van de gastvrijheid weg-
gooien, doen we onszelf erg te kort.”
Het zijn rake woorden van Bernardus en 
ik moet denken aan een uitleg van het 

Broeder Bernardus Peeters in Volzinlezing: 
“Echte gastvrijheid verandert mijn leven.”
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De tussenmens
Een confronterend ander perspectief komt 
van Farida Farhadpour. De term gastvrij-
heid klinkt haar namelijk juist níet zo 
positief in de oren. Toen zij bijna dertig 
jaar geleden vanuit Perzië naar Nederland 
vluchtte, wilde ze helemaal geen gast zijn. 
Een gast komt even langs en gaat dan 
terug of verder. Farhadpour wilde blijven. 
Het gevaar van gastvrijheid is dat er een 
ongelijke verhouding ontstaat: de gast 
is gast bij gratie van de gastheer. Dat is 
prima als je op vakantie bent, maar niet 
als je samen wilt leven. 
Gelukkig voor haar had zij in Nederland 

niet alleen gastheren, maar ook vrienden, 
dankzij wie ze zich heeft kunnen ontwik-
kelen tot wie ze nu is. Ze staat stevig met 
beide benen in de Nederlandse bodem 
en is daar trots op, maar realiseert zich 
tegelijkertijd dat dat maar voor een klein 
deel aan haarzelf te danken is. Waar was 
ze geweest zonder de mensen die in haar 
geloofden? “Hoezo autonomie?!”
Daar ligt volgens Farhadpour een van de 
wortels van onze moeite tot samen le-
ven: ons autonomiedenken, het ‘ik en de 
ander’ van de filosoof Levinas. Zelf heeft 
ze meer met Martin Bubers ’tussenmens’: 
we worden pas onszelf in de ontmoeting 
met de ander. Ze stelt daarom voor dat we 
ophouden met gastvrij zijn en ons in plaats 
daarvan gaan richten op ‘gelijkwaardige 
ongelijkheid’: het erkennen van de eigen-
heid van de ander, maar ook van de rela-
tionele basis van wie we zijn. Het zoeken 
naar die open ruimte van Bernardus.

Won’t go back
“And this house it is temporary / and you 

❞‘Ik wilde als 
vluchteling geen
gast zijn. Ik
wilde in dit land
blijven’

Geven en ontvangen
Maar hoe breng je dit mooie idee van 
gastvrijheid in de praktijk? Predikant 
en medeoprichter Hinne Wagenaar van 
Nijkleaster vertelt over het met vallen en 
opstaan proberen te betreden van die 
open ruimte. 
Nijkleaster (‘nieuw klooster’) is een 
pionierskerk van de Protestantse Kerk in 
Jorwert die een plek van bezinning en rust 
wil zijn ‘in een wereld van haast en dead-
lines.’ Wederom een veilig eiland? Of juist 
een voorbeeld van de ‘open ruimte’ van de 
vorige spreker?
Je vraagt je soms af of de abt stiekem ook 
wat benedictijnse spiritualiteit bij Nijkleas-
ter naar binnen heeft gegoten, want veel 
van wat Wagenaar vertelt sluit naadloos 
aan op de ideeën van de abt. Zo ziet hij 
gastvrijheid als tegengif voor de mondi-
alisering van onverschilligheid en hecht 
hij veel waarde aan ieders eigenheid in de 
vrije ruimte.
Een vernieuwend inzicht van Wagenaar 
is dat gastvrijheid niet alleen gaat over 
geven, maar juist ook over ontvangen. Na 
een tijd in Afrika geweest te zijn en vaak 
enorme gastvrijheid ervaren te hebben, 
kwamen Wagenaar en zijn vrouw weer te-
rug in Friesland met het idee: we zijn weer 
thuis, nu zijn wíj de gastheer en -vrouw 
en de anderen de gasten. Maar dan bega 
je een fout, want ook dat thuis is je gege-
ven, ook de ontmoeting met de ander is je 
gegeven, je moet altijd een basishouding 
van ontvangen hebben. Wie echter nooit 
van zijn eigen eiland af komt, weet niet 
hoe het is om zelf gast te zijn. Wagenaar 
pleit daarom voor de herinvoering van de 
sociale dienstplicht.
Er is geen agenda bij Nijkleaster (hoewel 
sommigen in de missionaire tak van de 
Protestantse Kerk in Nederland dat wel-
licht graag zouden zien) anders dan het 
creëren van ruimte, de vrije ruimte waar-
binnen God zijn werk kan doen. Dat dit 
een schaars goed is, blijkt uit het ongeloof 
van iemand uit de buurt. Als Wagenaar op 
een avond een groep nakijkt die wegfietst 
na een avond in het kleaster, spreekt een 
dorpsgenoot hem aan: “Wat vertel je ze 
nou allemaal?” Als de predikant beweert 
dat dat eigenlijk helemaal niet zoveel is, 
krijgt hij als antwoord: “Dat leauwst doch 
fêst sels net?!” (Dat geloof je toch zeker 
zelf niet?!)
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can’t call it home / it’s a place and it’s 
necessary / walls of stone.” zingt Rogier 
Pelgrim in het nummer Won’t go back 
over De Vluchtgarage in Amsterdam. Zijn 
gevoelige muziek weerklinkt soms breek-
baar, soms indrukwekkend sterk door de 
galmende abdijkerk. Pelgrim weet waar-
over hij zingt én hij weet de gasten van 
de lezing te raken. Waar de drie sprekers 
samen al een prachtig geheel vormden, 
maakt de muziek van Pelgrim de dag 
helemaal af. Organisator Greco Idema is 
er uitstekend in geslaagd een evenwichtig 
programma neer te zetten.
Als we bij de afsluiting zijn aangekomen, 
merk ik dat ik op het puntje van de roomse 
kerkbank zit en geen seconde last heb ge-
had van de gevreesde houten kont. Ik ben  
blij dat ik deze dag te gast mocht zijn bij 
de abdij en bij Volzin. Ook ik wil eigenlijk 
nog helemaal niet terug, maar dat hoeft 
gelukkig ook nog niet. De zon schijnt en 
de laatste bus gaat pas over anderhalf uur. 
Genoeg tijd om nog even de gastvrijheid 
van de trappisten te proeven. .

‘Een huis met vier deuren’
“Rabbi Jozef ben Jochanan (14e eeuw) had 
als gevleugelde uitdrukking  ‘Laat je huis 
wijd geopend zijn en de armen je huisge-
noten zijn.’ (…) In onze huidige samenleving 
zijn we dit uitoefenen van gastvrijheid 
grotendeels kwijtgeraakt. Er bestaat geen 
open ruimte meer, want wij beschermen 
onze woningen met hoge muren en hekken, 
met honden en hangsloten. Beveiligers zijn 
alom tegenwoordig. De vreemdeling met 
zijn andere gewoontes, taal en cultuur jaagt 
ons angst aan en vormt een potentieel 
gevaar. 
Bed, bad en brood zijn dan ook slechts 
randvoorwaarden. Levensnoodzakelijk in 
bepaalde omstandigheden, daar valt niets 
aan af te doen. Maar heilsnoodzakelijk voor 
een geslaagde ontmoeting is het weder-
zijds delen van elkaars bewogenheid. (…) 
Gastvrijheid opent voor de vreemdeling 
de afgesloten ruimte en schept een vrije 

ruimte die open en uitnodigend is. Volgens 
de rabbijnen had het huis van Job vier deu-
ren: een op het oosten, een op het westen, 
een op het noorden en een op het zuiden. 
De gasten konden van alle kanten binnen-
komen in deze vrije ruimte en weer vertrek-
ken. Wanneer men elkaar dan tegenkwam 
vertelde men over die vrije ruimte waarin 
de vijand vriend kan worden.
In de vrije ruimte van de gastvrijheid wor-
den mensen niet veranderd in de zin dat de 
gastheer/-vrouw mensen wil veranderen. 
Zij veranderen omwille van de vrije ruimte 
waarin zij zichzelf kunnen en mogen zijn en 
niet alleen de gast verandert ook de gast-
heer verandert, want de gast openbaart 
iets van de kostbare gave van het leven en 
omgekeerd.”

(Broeder Bernardus in zijn Volzinlezing 
‘Gastvrijheid: sleutel tot samen leven’)

‘Bed, bad, brood,  zijn slechts randvoorwaarden’  ✽

V.l.n.r.: Abeltje Hoogenkamp, 
Hinne Wagenaar, Farida Farhadpour, 

broeder Bernardus.
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Rogier Pelgrim: 
gevoelige 

muziek

Excursie in brouwerij
La Trappe


