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Voorwoord 
 

Ruim een jaar geleden leerde ik het fenomeen van de vrouwencirkel (/rode tent) kennen. 

Met enige tegenzin en een berg nieuwsgierigheid betrad ik een kamer met warm gekleurde 

doeken aan de muren, kussens, kaarsen en een handjevol vrouwen die mij verwachtingsvol 

aankeken. De bijeenkomst verwonderde mij. Het riep weerstand op én voelde als een 

thuiskomen. En liet mij achter met vragen: Waarom bezoeken vrouwen dit ritueel? Wat 

brengt het ze? En wat is de rol van alle ‘poespas’ eromheen? En waarom is het uitsluitend 

voor vrouwen? Proberen we niet voorbij te gaan aan binaire genderpatronen? En wat voor 

betekenis heeft het (voor het individu, voor de maatschappij)? Met deze studie hoop ik u, 

beste lezer, inzicht te geven in dit fenomeen.  

 

Het onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de vrouwen die mij welkom heette in hun 

vrouwencirkel/rode tent en in gesprek met mij wilde gaan over hun ervaringen. Ik wil jullie 

bedanken voor de openheid en het vertrouwen. Daarnaast mijn begeleider Joanna, dank 

voor het geduld en het nimmer te dimmen enthousiasme. Ik ben blij dat het thema rituelen 

dankzij jou een plek heeft op de UvH. En Nicole, voor je constructieve kritische meelezers 

blik. Tessa en Eva, mijn scriptie-girls, jullie zijn er bijna. Mama, papa en Lisanne voor het 

verbeteren van al mijn (aan Deens gerelateerde) schrijffouten. Sephora, voor het mij kennis 

laten maken met het onderwerp van deze studie. Octo’s, voor dat jullie er zijn, al zo lang. 

En als laatste mijn lief, Tijmen, voor alles wat je bent.  
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Samenvatting 
 

Het ritueel van de vrouwencirkel wordt door een toenemend aantal vrouwen in Nederland 

bezocht. In het beperkte onderzoek dat gedaan is naar vrouwencirkels wordt niet duidelijk 

wat de vrouwen beweegt om deel te nemen. In deze verkennende kwalitatieve studie wordt 

dit onderzocht. De onderzoeksvraag is in hoeverre de rituele bijeenkomst van de 

vrouwencirkel bijdraagt aan de zingevingsprocessen van de deelnemers. Het doel was 

inzicht verkrijgen in het tot dusver onderbelichte ritueel van de vrouwencirkel en de daarin 

te herkennen rituele elementen. En daarnaast inzichtelijk maken wat het effect is van deze 

rituele elementen op de zingevingsprocessen van de vrouwen die eraan deelnemen. Uit de 

data blijkt dat onder andere de opbouw van de bijeenkomst aan de hand van rituele 

handelingen, de rol die deelnemers en organisatoren hebben, objecten als de ‘talking stick’ 

en een object in het midden van de cirkel, en de beleving van tijd bijdragen aan de 

zingevingsprocessen van de deelnemers. De zingevingsprocessen blijken betrekking te 

hebben op drie niveaus. Het eerste niveau betreft het individuele, en gaat om persoonlijke 

zingevingsprocessen waarbij de rol van lichamelijkheid benadrukt wordt. Het tweede 

niveau heeft betrekking op de ‘sisterhood’ die als tijdelijke gemeenschap fungeert 

waarbinnen transformatie mogelijk zou zijn. Het derde niveau betreft het maatschappelijke.  

Dit niveau draait om de hoop en inzet van de deelnemers om de transformatie in de 

zingevingsprocessen van het individu en in de sisterhood, naar buiten te brengen. En 

hiermee bij te dragen aan maatschappelijke verandering met behulp van een ‘introvert 

feminisme’, dat vertrekt vanuit de binnenwereld van de deelnemers.   



 7 

Inhoudsopgave 
 

 

Voorwoord 5 

Samenvatting 6 

Inhoudsopgave 7 

Hoofdstuk 1. Introductie 9 

Hoofdstuk 2. Theoretisch kader 19 
2.1 Vrouwencirkel 19 
2.2 Rituelen 22 
2.3 Zingeving(sprocessen) 27 

Hoofdstuk 3. Methode 34 
3.1 Onderzoeksopzet 34 
3.2 Onderzoekspopulatie en werving 34 
3.3 Respondenten 35 
3.4 Dataverzameling 37 
3.4 Data-analyse 38 
3.5 Betrouwbaarheid en validiteit 39 

Hoofdstuk 4. Resultaten 40 
4.1 Rituele elementen 40 
4.2 Zingevingsprocessen door rituele elementen 50 

5. Discussie en conclusie 59 
5.1 Discussie 59 
5.2 Conclusie 65 
5.3 Beperkingen onderzoek 66 

    5.4 Aanbevelingen vervolgonderzoek        67 

Literatuurlijst 68 

Bijlagen 76 
 
  



 8 

  



 9 

Hoofdstuk 1. Introductie 
 

Allerlei intimiteiten worden gedeeld. De een is onzeker over haar lichaam, de ander 

heeft nog steeds last van haar veeleisende ouders, er is volop sprake van 

perfectionisme dat in de weg zit, een enkeling heeft een hang naar verkeerde 

mannen. Ik vertel over mijn schuldgevoelens, het geworstel met mijn ex en pleng er 

ook een traantje bij. ‘Ahé.’ Guusje: 'Let's hold hands, sisters, voel je verbonden.' 

Vervolgens staan we op en gooien een voor een ons papiertje in het vuur en zien 

wat we los willen laten in rook opgaan.  

(Rethans, 2015, par. 16)  

 

Met deze woorden beschrijft journalist Suzanne Rethans haar bezoek aan een 

vrouwencirkel in Delft, Nederland (2015). De vrouwencirkel is een bijeenkomst “for 

women to come together and relax, meditate, share stories, partake in rituals, heal, nourish 

and empower themselves” (Longman, 2018, p. 1). De maandelijkse bijeenkomst opereert 

onafhankelijk van instanties en is gericht op het samenzijn met vrouwen1 om ‘het 

vrouwelijke’ te ervaren, vieren en je ermee te verbinden (Longman, 2018). De 

vrouwencirkel is een relatief nieuw fenomeen waar een toenemend aantal vrouwen in 

Nederland aan meedoet (Longman, 2015). In 2015 waren er 69 vrouwencirkels in 

Nederland en België opgezet door 130 vrouwen aangesloten bij de ‘Rode Tent’, een 

website waar deelnemers en initiatiefnemers elkaar vinden2 (Rethans, 2015). Op Facebook 

zijn rode tent- of vrouwencirkelgroepen te vinden die tussen de 300 en 2000 leden hebben3. 

Naast Nederland worden vrouwencirkels in toenemende mate georganiseerd in de 

Verenigde Staten, Canada, Australië, Brazilië, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland, 

Spanje, Tsjechië, Zweden, Oostenrijk, Duitsland en België (Cordovil, 2015; Leidenfrost, 

2012; Longman, 2018).  

 

 
1 ‘Vrouwen’ omvat ieder mens die zich (soms) identificeert als vrouw. In het onderzoek van Longman (2018) werden 
vrouwen zonder baarmoeder ook uitgenodigd om zich te verbinden met het ‘vrouwelijke’. De vraag of transvrouwen of 
non-binaire personen welkom zijn in de cirkels was in Longman’s (2018) onderzoek (nog) niet aan de orde, maar 
vrouwen gaven aan hier open voor te staan. Daarnaast wordt de term ‘man’ in deze studie veelvoudig gebruikt. Ik ben 
me ervan bewust dat dit ook geen homogene groep is. Met man wordt iedereen bedoeld die zich (soms) identificeert als 
man.  
2 www.rodetent.nl  
3 ‘Hoedsters van de Rode Tent’: 350 leden; ‘Goddess Temple Nederland’: 582 leden; ‘Vrouwencirkel’: 1029 leden; 
‘Vrouwencirkels’: 2226 leden (geraadpleegd op 7 augustus 2020).  
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In onderzoek naar vrouwencirkels tot nu toe wordt vooral de nadruk gelegd op het 

feministisch potentieel van de bijeenkomsten, waarbij vrouwencirkels een ruimte zouden 

zijn voor verzet tegen het patriarchaat. Hier zou een nieuwe vorm van vrouwelijkheid 

gecultiveerd worden die de deur opent voor een nieuw feministisch bewustzijn (Cordovil, 

2015; Leidenfrost, 2012; Longman, 2018). Zelf had ik, vanuit de genoemde studies en mijn 

beperkte ervaring met de vrouwencirkel, echter de indruk dat de deelnemers niet in eerste 

instantie deelnemen vanuit feministische motieven, maar dat ze juist op zoek zijn naar 

zingeving en aangetrokken worden door de rituele elementen in de vrouwencirkel. Ik wilde 

daarom onderzoeken wat de deelnemers werkelijk beweegt om mee te doen aan een 

vrouwencirkel. En als ze zich aangetrokken voelen tot de rituele elementen, welke zijn dat 

dan precies, en welke rol spelen die elementen in de zingevingsprocessen van de 

deelnemers? 

 

De vrouwencirkel verwijst, net als andere rituelen, naar een belichaamde, gecondenseerde 

en voorgeschreven uitvoering waarbij symbolen (in objecten, taal en handeling) een rol 

spelen (Grimes, 2014; Lukken, 1994). Hiermee onderscheidt de vrouwencirkel zich van 

andere bijeenkomsten met uitsluitend vrouwen. De cirkel heeft kenmerken van een ritueel 

door de definiëring van tijd en plaats (tijdens volle of nieuwe maan in een gewijde ruimte) 

en door de rituele handelingen die er verricht worden, zoals het brengen van offers en 

samenzang (Cordovil, 2015; Leidenfrost, 2012; Longman, 2018).  

In deze scriptie worden de rituele elementen in de vrouwencirkel en de invloed 

ervan op de zingevingsprocessen van de deelnemers onderzocht. Hiermee wordt inzicht 

verkregen in de betekenis van dit (hedendaagse) ritueel voor de vrouwen. De 

zingevingsprocessen staan centraal omdat rituelen doorgaans worden ingezet in de 

zoektocht naar de diepere betekenis van ingrijpende gebeurtenissen, waarbij niet zelden een 

transformatie plaatsvindt (Driver, 1998; Turner, 1969, Wojtkowiak, 2018b). Is dit ook waar 

de deelnemers aan de vrouwencirkel naar op zoek zijn? En in hoeverre is de vrouwencirkel 

een middel om dat te bereiken? 

 

Oorsprong vrouwencirkel 

De vrouwencirkel is gebaseerd op de traditie van de ‘moon lodge’ daterend uit 800 C.E. 

Deze traditie heeft in diverse culturen bestaan, onder andere in delen van Afrika, Azië, 
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Australië, Noord-Amerika, de Pacific, Oceanië en Zuid-Amerika4 (Leidenfrost, 2012). De 

moon lodge was een plek waar vrouwen zich eens per maand afzonderden, omdat ze door 

mannen, de heersende cultuur of levensovertuiging als onrein werden beschouwd wanneer 

ze menstrueerden (Leidenfrost, 2012). De vrouwencirkel staat centraal in het boek ‘The 

Red Tent’ van Anita Diamant (1977), die vrouwen inspireerde om zelf rode tenten en 

vrouwencirkels te organiseren (Leidenfrost, 2012). Hierin wordt een bijbels verhaal 

geherinterpreteerd vanuit het fictieve perspectief van Dinah, de dochter van Jacob en Leah, 

en zus van Jozef (Genesis 34, New International Version). Wat in Genesis 34 (New 

International Version) een verhaal van verkrachting is, ontvouwt zich bij Diamant (1977) 

tot een persoonlijk levensverhaal (Tumanov, 2007). Hierin speelt de vrouwencirkel een 

centrale rol als plek waar vrouwen zich elke maand terugtrekken tijdens hun menstruatie of 

om kinderen te baren, elkaar te onderwijzen, verhalen te vertellen of elkaar in te wijden in 

de geheimen van hun lichaam (Diamant, 1997).  

 

Onderzoek naar de vrouwencirkel 

Gender expert Longman (2018) heeft de vrouwencirkel in Nederland, België en Duitsland 

empirisch onderzocht. Hieruit blijkt dat praktijken rondom vrouwelijkheid en ‘sisterhood’ 

in opkomst zijn. Sisterhood draait om het verbinden en verenigen van vrouwen (Longman, 

2018). De behoefte om samen te komen in een vrouwencirkel zou voortkomen uit de 

“perceived failure of (neo-)liberal gender ideology to empower women and transform 

society within secular modernity” (Longman, 2018, p. 2). Ze stelt dat ondanks de 

verworven vrouwenrechten in de jaren ’60 de emancipatie van de vrouw niet voltooid is. 

De maatschappij is namelijk nog steeds volgens traditionele ‘mannelijke’ normen ingericht. 

Vrouwen zouden zich niet prettig voelen bij deze normen en het anders willen. Denk aan 

meer rust, levenskwaliteit, ruimte voor spiritualiteit, persoonlijke groei en aandacht voor 

lichaam en ziel (Rethans, 2015). Longman laat zien dat vrouwen die deelnemen aan 

vrouwencirkels “moments of rest and relaxation, of simply breathing and slowing down” 

zoeken in hun drukke en veeleisende bestaan (Longman, 2018, p. 7). In de cirkel zouden ze 

een veilige, vertrouwde en oordeelvrije setting vinden, die ze missen in hun persoonlijke en 

publieke leven (Longman, 2018).  

Volgens Longman (2018) ontstijgt de vrouwencirkel de persoonlijke ‘self-care’-

sfeer en heeft het fenomeen een politiek (feministisch) potentieel. Deelnemers en 

 
4 Zie voor een uitgebreid historisch overzicht (800 CE – 1980) Leidenfrost (2012), p. 40-42. N.B.  landsgrenzen zijn in de 
loop van de geschiedenis veranderd.  
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initiatiefnemers geloven dat “the more women who participate and the more circles there 

are, a revolution towards a more feminine world to the benefit of everyone, - ‘the rise of the 

feminine’ – will take place.” (Longman, 2018, p. 13). Het zou de hoop van organisatoren en 

deelnemers zijn dat de vrouwencirkels zich ontwikkelen tot een wereldwijde 

vrouwenbeweging (Longman, 2018).  

Naast Longman (2018) heeft antropoloog Cordovil (2015) empirisch onderzoek 

gedaan naar de vrouwencirkel in Belém, Brazilië. Het belang van de vrouwencirkel is 

volgens haar dat onderdelen van het ‘vrouw zijn’ een andere betekenis krijgen, dan de 

betekenis die het patriarchaat eraan toegekend zou hebben (Cordovil, 2015). Menstruatie 

wordt niet beschouwd als lichamelijke malaise die bestreden moet worden, maar het wordt 

‘traditioneel’ met hulp van rituelen bewust ervaren (gekoesterd) in een ruimte van zorg en 

gemeenschap, waardoor het iets krachtigs wordt (Cordovil, 2015). Rituele handelingen 

zoals het reinigingsritueel (‘smudging’)5, het delen van verhalen, mediteren en visualiseren, 

zingen, dansen, aanraken en masseren spelen een prominente rol in de vrouwencirkel. Ook 

het hanteren van de ‘talking stick’ is een rituele handeling, waarbij de deelnemer zolang ze 

aan het woord is in de ‘talking circle’ een object vasthoudt ten teken dat ze niet 

onderbroken wil worden (Longman, 2018). Daarnaast vindt de cirkel elke maand rond volle 

of nieuwe maan plaats op een locatie die wordt ingericht als heilige ruimte (Longman, 

2018). Waar in het bovenstaande onderzoek naar vrouwencirkels de rituelen wel genoemd 

worden, is de betekenis van rituelen voor de deelnemers nog veelal onderbelicht (Cordovil, 

2015; Leidenfrost, 2012; Longman, 2018). Dit is opmerkelijk omdat juist door de rituelen 

de vrouwencirkel zich onderscheidt van andere bijeenkomsten. In plaats van het rituele 

aspect als uitgangspunt te nemen, plaatsen zowel Longman (2018) als Cordovil (2015) hun 

bevindingen in een politiek kader, ondanks het feit dat de deelnemers aangeven niet deel te 

nemen vanuit een politiek feministische overtuiging. Hoog tijd om wat preciezer naar de 

rituelen en hun betekenis te kijken.  

 

Rituelen 

Een ritueel wordt omschreven als een uitvoering van handelingen door een of meerdere 

actoren, die op een bepaalde locatie binnen een bepaalde tijd plaatsvindt (Grimes, 2014; 

Lukken, 1999). Hierbij zijn de volgende elementen te herkennen: rituele acties, actoren, 

ruimte, tijd, objecten, taal en groepen (Grimes, 2014). Belangrijk is dat rituelen emoties 

 
5 ‘Smudging’ is een ritueel van reiniging en zuivering. Bijvoorbeeld door middel van het doorgeven van rokende kruiden 
(bijvoorbeeld salie) of wierook (Longman, 2018). 
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kunnen oproepen bij een individu, een groep of een hele samenleving (Grimes, 2014; 

Moore & Myerhoff, 1977; Romanoff & Terenzio, 1998). Doorgaans worden rituelen 

ingezet op momenten van overgang of ontwrichting, wanneer de vraag naar zingeving 

opspeelt (Wojtkowiak, 2018b). Zingeving verwijst naar een persoonlijke verhouding tot de 

wereld, waarbij men het leven in een breder verband van betekenissen kan plaatsen (Alma 

& Smaling, 2010). Rituelen kunnen helpen op betekenisvolle wijze door crisismomenten in 

het leven te bewegen, waarbij we volledig (spiritueel, psychologisch en sociaal) aanwezig 

zijn (Grimes, 2002; Gordon-Lennox, 2017b), waardoor transformatie mogelijk wordt 

(Driver, 1998; Turner, 1969). Bij transformatie vindt een psychologische of sociale 

verandering plaats tijdens of na het deelnemen aan een ritueel, waarbij de identiteit van het 

individu een verandering ondergaat (Wojtkowiak, 2018b). Het ritueel structureert hoe 

mensen denken over het leven en doet suggesties voor hoe er anders gedacht (of gehandeld) 

kan worden (Moore & Myerhoff, 1977). Omdat het ritueel samen met anderen wordt 

beleefd, levert het bovendien een bijdrage aan onze gemeenschapszin (Driver, 1998; 

Turner, 1969).  

 Onderzoek naar rituelen is vooral gedaan vanuit antropologisch, theologisch, 

liturgisch en religieus perspectief (Wojtkowiak, 2018b). Opvallend genoeg is er minder 

aandacht geweest voor de psychologische kant waarbij de complexe relatie tussen het 

mentale leven en cultuur wordt onderzocht, waar zingeving deel van uitmaakt 

(Wojtkowiak, 2018b). Wojtkowiak (2018b) doet dit wel. “Rituals address meaning making 

at moments of existential crises and help to mark psychological and social changes.” 

(2018b, p. 4). Hiernaast hebben ze een “meaningful efficacy”, waar betekenisgeving 

gecreëerd of gemanipuleerd wordt (Rappaport, 1999, p. 109). In onderzoek naar rituelen 

wordt zingeving aangekaart, maar of het expliciet bijdraagt aan het proces van zingeving 

komt hierin niet naar voren. Schnell & Pali (2013) geven aan dat de psycholoog Carl Jung 

(1993) de positieve rol van rituelen benadrukt, omdat het zou bijdragen aan ‘meaning’ en 

een therapeutisch werking zou hebben (Schnell & Pali, 2013). Anderen dragen voorbeelden 

aan waarin rituelen helpen bij het oplossen van conflicten en het omgaan met verlies 

(Imber-Black, Roberts & Whiting, 1998; Welter-Enderlin & Hildebrand, 2002). Ook 

kunnen ze overgangsmomenten markeren, zoals een scheiding of juist een hereniging 

(Schnell & Pali, 2013).  

Zowel rituelen als zingeving zijn “not solely intra-indivual happenings but also and 

primarily social, dialogical, and relational processes” (vgl. Beckstead, 2016, p. 37 in 

Wojtkowiak, 2018b, p. 3), waarbij er ruimte is voor transformatie in zingevingsprocessen 
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(Moore & Myerhoff, 1977). Transformatie in zingevingsprocessen door rituelen kan 

plaatsvinden door nieuwe mogelijkheden te verkennen:  

 

People today look out for alternative ways of interpreting the world. They accept 

patterns of action which are not based on linear causality, but provide 

meaningfulness and experiential validity (Schnell, 2011b). This is what rituals offer. 

By pointing beyond immediate effects, they have a strong meaning-making 

potential. (Schnell & Pali, 2013, p. 889) 

 

Uit het bovenstaande blijkt het belang van rituelen bij overgangsmomenten of 

ontwrichtende ervaringen. Wat hierbij de rol is van zingeving(sprocessen) is echter 

onvoldoende onderzocht (Schnell & Pali, 2013; Wojtkowiak, 2018b). Zowel Cordovil 

(2012) als Longman (2018) zien de vrouwencirkels vooral als ruimtes waar alternatieven 

voor gangbare vormen van handelen of overtuigingen worden onderzocht (politieke 

dimensie). In hoeverre zijn de vrouwen die deelnemen aan de vrouwencirkel (ook) naar iets 

anders op zoek, bijvoorbeeld naar alternatieven die bijdragen aan zingeving(sprocessen)? 

En helpt een dergelijk ritueel hierbij? 

 

Zingeving(processen) 

Zingevingsprocessen kunnen in gang worden gezet als er ‘zinvragen’ gesteld worden. 

Volgens Van der Lans (1992) zijn er drie omstandigheden waarin mensen zinvragen 

stellen. Ten eerste als ze het gevoel hebben dat iets niet langer kan doorgaan zoals het gaat, 

en er verandering nodig is. Ten tweede als het individu een gevoel van leegte ervaart 

ondanks het feit dat het dagelijks leven min of meer naar wens verloopt. Er kan een besef 

ontstaan dat diepere behoeften onbevredigd blijven. Een laatste omstandigheid waarbij 

zinvragen worden gesteld is als het individu wordt getroffen door een ontwrichtende 

ervaring. In alle gevallen komen zinvragen op wanneer men “een discrepantie ervaart 

tussen het leven, zoals het feitelijk verloopt, en het levensideaal.” (Van der Lans, 1992, p. 

8). Er is een behoefte aan doelgerichtheid, samenhang, waardevolheid, verbondenheid, 

transcendentie, competentie en erkenning, zodat men zich gemotiveerd voelt en 

welbevinden ervaart (Alma & Smaling, 2010). Deze aspecten uit de definitie van zingeving 

van Alma & Smaling (2010) zijn afgeleid van de zingevingsbehoeftes die Baumeister 

(1991) beschrijft als “purpose, value, efficacy, and self-worth” (p. 29). Mooren (2011) 

voegt hier nog een behoefte aan toe, namelijk om de wereld om je heen te begrijpen en te 
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verklaren (‘need for comprehensibility’) en daarnaast een behoefte aan contact (‘need for 

connectedness’) (Alma & Smaling, 2010, p. 19). Naast deze existentiële definities van 

zingeving, waarbij de zin van iets in verband wordt gebracht met het menselijk bestaan 

(Alma & Smaling, 2010), geeft Park (2010) een psychologische definitie: Zingeving 

(‘meaning-making’) is, in navolging van Baumeister (1991), een “mental representation of 

possible relationships among things, events, and relationships. Thus, meaning connects 

things.” (Park, 2010, p. 15). Meaning making is het herstellen van zin (of betekenis) 

wanneer we te maken krijgen met zeer ontwrichtende ervaringen. Aan de hand van een 

vergelijkend onderzoek naar theoretische studies over zingeving heeft Park (2010) een 

model ontwikkeld om zingevingsprocessen te onderzoeken: het ‘meaning making model’. 

Volgens Park (2010) vindt zingeving plaats op momenten van ontwrichting of overgang. 

Hij is van mening dat herstel van zingeving na zo’n ervaring mogelijk en wenselijk is. 

Andere auteurs begrijpen zingeving als voortdurend proces waar continue aan gewerkt kan 

worden (Alma, 2020; Alma & Smaling, 2010; Baumeister, 1991; Mooren, 2011). Alma 

(2020) stelt een concrete manier voor om aan zingeving te werken, namelijk met behulp 

van de ‘verbeeldingscyclus’. Aan de hand van de stappen aandacht, associatie, experiment, 

anticipatie, expressie en reflectie, kunnen zingevingsprocessen opgeroepen en begeleid 

worden. Het model van Alma (2020) wordt ter aanvulling op Park (2010) gebruikt om 

zingevingsprocessen te analyseren die niet zijn ontstaan door een ontwrichtende ervaring, 

maar die opgeroepen worden in rituelen. Een schematisch overzicht van de definities van 

zingeving zijn opgenomen in bijlage 2.  

Het ervaren van zingeving wordt gerelateerd aan mentale en fysieke gezondheid, en 

zou helpen bij het te boven komen van tegenslag en het ervaren van welzijn en geluk 

(Pöhlmann, Gruss & Joraschky, 2006). Onderzoek naar zingeving is vooral gericht op zeer 

ontwrichtende ervaringen of levensbedreigende ziektes. Specifiek bij vrouwen wordt 

onderzoek naar zingeving veelal gerelateerd aan borstkanker (Collie & Lang, 2005; 

Degner, Hack, O’Neil & Kristansjon, 2003; Glinder & Compas, 1999; Lepore & Kernan, 

2009). Echter, zingeving op andere momenten, waarbij geen sprake is van een 

ontwrichtende ervaring, kan ook waardevol zijn (Pöhlmann et al., 2006).  

 

Wat betekent bovenstaande voor dit onderzoek naar vrouwencirkels? In hoeverre 

spelen er zingevingsvragen bij de vrouwen die deelnemen aan de vrouwencirkel? Komen 

deze vragen voort uit specifieke ontwrichtende ervaringen of zijn de vragen al op de 

achtergrond aanwezig? En wat kan de rol van rituelen, en specifiek de vrouwencirkel, 
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hierin zijn? Wanneer er inderdaad sprake is van zingevingsvragen bij de deelnemers aan de 

vrouwencirkels, in hoeverre kunnen we dan het effect van de rituelen meten? Dit is 

mogelijk door het ‘effect’ van de rituele elementen op de zingevingsvragen van de 

deelnemers te onderzoeken (Grimes, 2014; Moore & Myerhoff, 1977). Hiermee wordt zicht 

verkregen op de mogelijke transformatie die deelnemers ondergaan (Park, 2010). In dit 

onderzoek wordt gesproken van zingevingsprocessen, een term die duidt op beweging en 

ontwikkeling. Dit biedt ruimte voor het onderzoeken van de mogelijke transformatie van de 

zingeving van het individu of het collectief (Alma & Smaling, 2010; Baumeister, 1991; 

Turner, 1969).  

In de literatuur over rituelen- en zingevingstheorieën wordt transformatie doorgaans 

betrokken op de cognitie en de emotie, waarbij geen plaats lijkt te zijn voor de fysieke 

aspecten. Dit is opmerkelijk omdat lichamelijkheid, met name in rituelen, juist een 

significante rol speelt (Grimes, 2014). Dit betreft behalve het lichaam van de actor die het 

zingevingsproces ondergaat, ook de actor die de aanzet hiertoe geeft of het proces helpt 

begeleiden. Zowel het aspect van lichamelijkheid als de rol van de ander, zullen in dit 

onderzoek naar vrouwencirkels meegenomen worden.  

 

Doelstelling 

In deze scriptie worden de zingevingsprocessen van vrouwen die deelnemen aan de rituele 

bijeenkomst van de vrouwencirkel onderzocht. Het uitgangspunt zijn de rituele elementen 

zoals beschreven door Grimes (2014) en het mogelijke effect daarvan op de 

zingevingsprocessen van de deelnemers. Het doel is tweeledig. Allereerst inzicht verkrijgen 

in het tot dusver onderbelichte ritueel van de vrouwencirkel en de daarin te herkennen 

rituele elementen. Daarnaast het inzichtelijk maken wat het effect is van deze rituele 

elementen op de zingevingsprocessen van de vrouwen die eraan deelnemen. Hiermee zou 

duidelijk moeten worden wat de bijeenkomsten in het algemeen betekenen voor haar 

deelnemers en wat het effect is van de specifieke rituele elementen op de 

zingevingsprocessen. Om dit doel te bereiken zijn volgende onderzoekvragen gesteld:  
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Onderzoeksvragen 

In hoeverre draagt de rituele bijeenkomst van de vrouwencirkel bij aan 

zingevingsprocessen van de deelnemers?  

i. Welke rituele elementen beschrijven de deelnemers aan de vrouwencirkel? 

ii. In hoeverre dragen deze rituele elementen in de vrouwencirkel bij aan de 

zingevingsprocessen van de deelnemers? 

 

Conceptuele definities 

Vrouwencirkel 

De vrouwencirkel is een maandelijkse bijeenkomst waar vrouwen samenkomen om te 

ontspannen, te mediteren, verhalen te delen, te zorgen voor zichzelf en elkaar, en dat alles 

in een specifieke, rituele vorm (Longman, 2018). Het verschijnsel ‘vrouwencirkel’ opereert 

onafhankelijk van instanties en is gericht op het samenzijn met vrouwen om ‘het 

vrouwelijke’ te ervaren, te vieren en je ermee te verbinden (Longman, 2018). De 

vrouwencirkels worden georganiseerd door vrouwen die het ritueel begeleiden. Iedereen 

die wil, kan een vrouwencirkel organiseren. Doorgaans wordt een kleine vergoeding 

gevraagd voor het verzorgen van de ruimte en/of thee en versnaperingen (Longman, 2018).  

 

Ritueel 

Een ritueel is een belichaamde, voorgeschreven, gecondenseerde uitvoering van handelen 

en spreken is (Grimes, 2014), waarbij de vorm, symboliek en herhaling belangrijke 

aspecten zijn (Grimes, 2014; Lukken, 1999). 

 

Zingevingsprocessen 

Een zingevingsproces omvat een zingevingsbehoefte, zinzoekende activiteiten en 

zinvinding (Alma & Smaling, 2010; Baumeister, 1991; Park, 2010). Een (ontwrichtende) 

ervaring die aandacht vraagt kan als aanzet dienen tot het zingevingsproces, maar dit kan 

eveneens een sluimerend gevoel van onbehagen zijn dat op de achtergrond speelt (Alma & 

Smaling, 2010). Aspecten van zingeving, zoals begrijpelijkheid, doelgerichtheid, 

waardevolheid, verbondenheid, transcendentie, competentie en erkenning kunnen een rol 

spelen in het proces dat wordt aangegaan (Alma & Smaling, 2010).  
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Wetenschappelijke relevantie  

Het doel van dit onderzoek is bijdragen aan de wetenschappelijke kennis over rituele 

bijeenkomsten en hun potentieel zingevende functie in de huidige seculariserende 

maatschappij waar een toenemend aantal mensen zoekend is naar zingeving (Alma, 2020; 

Wojtkowiak, 2018b). Behalve dat dit onderzoek licht werpt op de zingevingsprocessen van 

vrouwen die deelnemen aan de vrouwencirkel, wordt inzichtelijk hoe rituelen functioneren 

en wat hun mogelijke effect is. Dit is waardevolle informatie voor onderzoekers op het 

gebied van rituelen, (opleidingen tot) ritueel begeleiders en individuen die eigen 

geritualiseerde praktijken ontwikkelen (‘ritualizing’) (Grimes, 2014).  

 

Maatschappelijke relevantie 

Maatschappelijke veranderingen zoals globalisering, individualisering, pluralisering en 

secularisering hebben invloed op de manier waarop we in de wereld staan en de betekenis 

die we daaraan geven (zingeving) (Wojtkowiak, 2018b). Met name secularisering heeft 

invloed op de intersectie van zingevingsprocessen en rituelen. Door de veranderende rol 

van religie hebben we minder betekenisvolle rituelen tot onze beschikking, terwijl de 

behoefte aan rituelen blijft bestaan, zowel voor het individu als de groep (Gordon-Lennox, 

2017b). Het is “within ourselves that we must now find these “safety zones’” (Gordon-

Lennox, 2017b, p. 74). Op welke wijze deze ‘safety zones’ vorm krijgen is maatschappelijk 

relevant, omdat zingevingsprocessen nu en in de toekomst in zelfontworpen rituele ruimtes 

plaats gaan vinden. In deze ruimtes wordt een mix van seculiere, spirituele en religieuze 

elementen op een pragmatische wijze ingezet (Wojtkowiak, 2018b, p. 5), zoals te 

herkennen in de vrouwencirkel (Longman, 2018).  

 

Humanistieke relevantie 

Dit onderzoek is relevant voor humanistiek omdat het licht werpt op de rituele elementen in 

de vrouwencirkel, en daarnaast het effect op de transformatie in zingevingsprocessen van 

de deelnemers laat zien. Het blijkt dat traditionele rituelen in de samenleving niet meer 

toereikend zijn en steeds meer individuen en collectieven zich bezighouden met 

ritualisering, het heruitvinden van nieuwe vormen van rituelen (Dijn, 2018; Grimes, 2014). 

Binnen humanistiek werkt de ritueel begeleider, celebrant en geestelijk verzorger met de 

nieuwe vormen die rituelen kunnen aannemen. Voor hen is het belangrijk om inzicht te 

krijgen in wat ‘werkt’ bij het begeleiden van zingevingsprocessen in rituelen.  
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Hoofdstuk 2. Theoretisch kader 
 

In Hoofdstuk 1 zijn de concepten vrouwencirkel, rituelen en zingeving(sprocessen) 

geïntroduceerd. In dit hoofdstuk wordt het concept vrouwencirkel verder toegelicht aan de 

hand van een nadere definiëring en de geschiedenis van het fenomeen. De concepten 

rituelen en zingeving(s)processen worden theoretisch uitgewerkt.  

 

2.1 Vrouwencirkel 
 
Definiëring 

Zoals gesteld in Hoofdstuk 1 is de vrouwencirkel een opkomend fenomeen waaraan een 

groeiend aantal vrouwen deelneemt. In deze scriptie wordt de term vrouwencirkel 

aangehouden, ondanks het feit dat de bijeenkomst ook andere benamingen kent, zoals ‘rode 

tent’, ‘women’s temple’ en ‘moon circle’ (Bolen, 2013; Cordovil, 2015; Leidenfrost, 2012; 

Longman, 2018). De vrouwencirkels worden gedefinieerd als “non-institutionalized, 

recurrent (often monthly) gatherings of which the objective is to be among women in order 

to experience, celebrate, and re/connect with ‘the feminine’.” (Longman, 2018, p. 2). Het 

zijn tijdelijke gemeenschappen waar de vrouwen met elkaar kracht putten uit het samenzijn 

(Cordovil, 2015; Leidenfrost, 2012), en elkaar ondersteunen in het trouw zijn aan zichzelf 

(Bolen, 2013). De vrouwencirkel biedt ruimte om te rusten, op te laden en persoonlijke 

verhalen te delen die ze elders niet kwijt kunnen (Leidenfrost, 2012). De plek eert en viert 

het vrouw-zijn, en stimuleert vrouwelijke ‘empowerment’ (Leidenfrost, 2012, p. i), dat 

begrepen wordt als “the act of gaining power as the result of a transformational 

experience.” (Leidenfrost, 2012, p. 6).  

 

Geschiedenis 

De oorsprong van de hedendaagse vrouwencirkel kan gevonden worden bij zogenaamde 

menstruatiehutten en de ‘women’s spirituality movement’. De geschiedenis van het 

fenomeen speelt voor de deelnemers aan het ritueel een belangrijke rol en kan daarom niet 

onbenoemd blijven.  

Leidenfrost (2012) geeft een theoretische uiteenzetting van onderzoek naar 

menstruatiehutten in verschillende culturen6. Aan de hand van haar analyse blijkt dat 

 
6 Culturen in verschillende gebieden in Afrika, Azië, Australië, Noord-Amerika, de Pacific, Oceanië en Zuid-
Amerika.  
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wetenschappelijk onderzoek voor 1960 vooral kwantitatief van aard is, veelal door mannen 

is uitgevoerd, en te lijden had onder zowel een mannelijke, als een westerse bias. 

Onderzoek dat in de jaren erna tot stand kwam had een meer kwalitatieve aanpak en werd 

veelal door vrouwen uitgevoerd (Leidenfrost, 2012).  

In onderzoek gedaan vóór 1960 in Noord-Amerika, Afrika, Azië en Oceanië wordt 

onder andere gesteld dat menstruerende vrouwen door hun gemeenschap als gevaarlijk 

werden beschouwd, waardoor afzondering nodig was (Leidenfrost, 2012). De 

menstruatiehut werd ook wel vergeleken met een gevangenis. In de betreffende culturen7 

zouden vrouwen, los van hun menstruatie, in het algemeen gelimiteerd werden in hun 

gedrag (Leidenfrost, 2012). Onderzoek na 1960 laat juist zien dat de menstruatiehut door 

vrouwen beschouwd werd als een ‘sacred space’ waar rituelen plaatsvonden waarin de 

waardering voor het vrouwelijk lichaam en haar seksuele en reproductieve vermogen werd 

gedeeld en verbeeld (Leidenfrost, 2012, p. 27). Vanuit het taboe dat menstruatie en het 

vrouwelijk lichaam omhulde, zou de menstruatiehut een krachtige plek zijn waar vrouwen 

een eigen ruimte creëerden los van de controle van mannen. In deze ruimte zou heling 

mogelijk zijn, wat de identiteitsvorming van vrouwen zou kunnen bevorderen (Leidenfrost, 

2012). Ook was de ruimte een potentiële plek voor “resistance against gender domination” 

(Leidenfrost, 2012, p. 35). Zo wordt de menstruatie hut (‘bashali’) van Kalasha vrouwen in 

Noord-Pakistan door Leidenfrost uitgebreid beschreven als een ruimte waar vrouwen zich 

kunnen gedragen op een wijze die elders niet kan: ze voeren hun eigen reinigingsrituelen en 

offerceremonies uit, spreken zich openlijk uit over seksualiteit en voortplanting, gaan op 

speelse wijze met elkaar om onder het genot van sigaretten en kopjes thee en zingen en 

dansen wanneer het hen zint (vgl. Maggi, 2001in Leidenfrost, 2012, p. 36). Het is kortom 

een plek “where there is ‘space’” (Leidenfrost, 2012, p. 36).  

De menstruatiehut vanuit het perspectief van (patriarchale en/of culturele) uitbanning speelt 

in bepaalde culturen tegenwoordig nog steeds een rol, bijvoorbeeld bij de ‘Chhaupadi’, een 

aan hindoeïsme geaffilieerde gemeenschap in Nepal (Bhandaree, Pandey, Rajak & Pantha, 

2013). Hier zouden vrouwen met minimale voorzieningen meerdere dagen in isolement 

 

7 Arapesh (Papua Nieuw Guinea), Cheyenne (Native American), Dahomeans (tegenwoordig Benin), Hupa 
(Native American), Ifaluk (Micronesia), Kwakiutl (Native American), Maria Gond (India), Paiute (Native 
American), Papago (Native American), Sanpoil (Native American), Tiv (Nigeria), and Ulithi (Caroline 
Islands). 
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doorbrengen, in een koude, donkere en vieze stal waar ze enkel brood en rijst te eten 

krijgen (Bhudhathoki, 2019; Bhudhathoki & Safi, 2019; Ratcliffe, 2019). Leidenfrost 

(2012) geeft aan dat de deelnemers aan de hedendaagse vrouwencirkel vaag bekend zijn 

met de oorsprong van het fenomeen, maar niet stilstaan bij de ‘male bias’ die eraan ten 

grondslag ligt (p. 42). De menstruatiehut wordt geïdealiseerd als een plek waar vrouwen in 

hun kracht staan, in plaats van dat hun kracht ontnomen zou worden door mannen (Hodal, 

2016; Leidenfrost, 2012).  

De vrouwencirkel zoals we die vandaag kennen is afgeleid van de traditie van de 

menstruatiehut, maar wordt toegepast in een nieuwe context met andere doelen. Volgens 

Leidenfrost (2012) was het taboe rondom menstruatie “a preeminently political move on 

the part of men and society, one of the most succesful methods devised by men to 

undermine self-acceptance, self-understanding, and self-confidence in women” (p. 48). 

Door vrouwen zelf wordt de menstruatie eerder als belangrijk overgangsmoment gezien die 

vraagt om een ‘rite de passage’ (Leidenfrost, 2012, p. 47). Het overgangsritueel 

symboliseert de hoop, eventuele angst en zingevingsvragen in hun zoektocht naar hun 

persoonlijke en sociale identiteit in de hedendaagse maatschappij (Leidenfrost, 2012). Rites 

de passages zijn “stylized and condensed actions intended to acknowledge or effect a 

transformation.” (Grimes, 2002, p. 6). Met behulp van rituelen zou het fenomeen van 

menstrueren kunnen ‘transformeren’, en door vrouwen uit de taboesfeer worden gehaald.  

Naast de menstruatiehut, worden hedendaagse vrouwencirkel teruggeleid naar de women’s 

spirituality movement uit de jaren ’70 waarin bijeenkomsten plaatsvonden voor uitsluitend 

vrouwen om bewustzijn te creëren over het vrouw-zijn (King, 1989; Leidenfrost, 2012; 

Longman, 2018). De vrouwencirkel als middel om politiek feministische doelen te 

bereiken, zoals gesteld in Hoofdstuk 1, wordt door verschillende auteurs aangehaald 

(Bolen, 2013; Cordovil, 2015; Leidenfrost, 2012; Longman, 2019). Het bewust worden van 

je vrouwelijk lichaam, menstruatie en de narratieven die het omhullen, zou an sich een 

politieke daad zijn:  

For women to heal ourselves is a political act. To reclaim ourselves as whole and strong 

beings is to say ‘no’ to the patriarchal view of women as weak and ‘misbegotten.’ To 

call upon the natural healing ways is to say ‘no’ to the patriarchal obsession with 

controlling, directing, and enacting ‘cure’. To heal ourselves is a reclamation of the 
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power we all have as living beings to live in harmony with the life energy. 

(Glendinning, 1982 in Leidenfrost, 2012, p. 64)  

Door in de vrouwencirkel aandacht te geven aan de “wounds of patriarchy” krijgt de 

samenkomst een politiek feministische connotatie (Cordovil, 2015, p. 442), wat het 

gekozen perspectief in bepaalde onderzoeken verklaart (Bolen, 2013; Cordovil, 2015; 

Longman, 2018). Verschillende auteurs benadrukken het feministische potentieel dat de 

vrouwencirkel zou hebben, echter zonder dat de deelnemende vrouwen dit zelf benoemen 

(Cordovil, 2015; Longman, 2018).  

Het rituele karakter van de vrouwencirkel en betekenis hiervan voor de 

zingevingsprocessen van de deelnemers staat centraal in dit onderzoek. Daarom wordt de 

politiek feministische connotatie uit de geschiedenis en reeds gedaan onderzoek enkel 

zijdelings behandeld, en is het vertrekpunt de rituele elementen. In de vrouwencirkel zijn 

namelijk duidelijke rituele elementen te herkennen. Bijvoorbeeld dat ze maandelijks 

plaatsvindt rond volle of nieuwe maan, de inrichting als heilige ruimte (sacred space) door 

middel van (rode) doeken, reinigingsrituelen (o.a. smudging), de cirkelvorm, verhalen 

delen, gronden/ aarden door middel van meditaties en/of visualisaties, dansen, zingen of 

‘chanten’, drummen, fysieke aanrakingen, zoals massages en het gebruik van een altaar 

(Cordovil, 2015; Leidenfrost, 2012; Longman, 2018). Daarnaast opereert de bijeenkomst 

als een container waarin ruimte wordt gemaakt voor rituele handelingen (Leidenfrost, 2012; 

Moore & Myerhoff, 1977). Zoals de rituele handeling die Rethans (2015) beschrijft, 

waarbij ze op een vel papier schrijft wat ze los wil laten, en dit vervolgens in een vuur 

gooit. 

  Wat de rol van de vrouwencirkel is, uit welke elementen deze bestaat en wat de 

functie is in de tegenwoordige seculariserende maatschappij komt aan bod in het volgende 

deel.  

 

2.2 Rituelen 
 

In dit subhoofdstuk wordt de vrouwencirkel als hedendaags seculier ritueel beschreven.  

Door de rituele elementen in de vrouwencirkel vormen de deelnemers een ‘communitas’, 

waardoor transformatie mogelijk wordt en zingevingsprocessen beïnvloed kunnen worden.   
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Hedendaagse seculiere rituelen 

Rituelen hebben verschillende functies binnen een samenleving. Ze kunnen zorgen voor 

sociale orde, gemeenschapsgevoel en transformatie (Driver, 2006). Maar in de huidige 

westerse samenleving neemt de rol van rituelen af, onder andere door 

seculariseringsprocessen, waarbij religieuze kaders aan belang inboeten (Wojtkowiak, 

2018b). Zelden heeft de mens in het westen zo weinig betekenisvolle rituelen gehad als nu, 

terwijl er zoveel behoefte aan is (Gordon-Lennox, 2017b). Processen van 

(post)secularisering, pluralisering, individualisering en globalisering kunnen tot een 

richtingloosheid leiden, waardoor de behoefte aan sturing of zingeving toeneemt 

(Wojtkowiak, 2018a; 2018b). Rituelen zijn richting- en zingevend, en stimuleren juist het 

gemeenschapsgevoel (Grimes, 2014; Gordon-Lennox, 2017b).  

 

Nadere definiëring ritueel 

Verschillende auteurs definiëren ritueel. Afhankelijk van het beoogde doel wordt de nadruk 

ergens anders gelegd (Bell, 1992; Grimes, 2014; Moore & Myerhoff, 1977; Rappaport, 

1999; Turner, 1969). Voor de theoretische onderbouwing van de vrouwencirkel worden 

verschillende definities van ritueel behandeld. In bijlage 1 zijn de definities schematisch 

weergegeven. Grimes (2014) onderscheidt ritueel van rituele handeling. Ritueel is de 

algemene theoretische term, terwijl een rituele handeling een specifiek onderdeel is 

(Grimes, 2014). De term ‘ritueel’ wordt gebruikt voor het omschrijven van de 

vrouwencirkel als geheel, en rituele handeling voor de te onderscheiden rituelen binnen de 

vrouwencirkel. De eerder gegeven omschrijving van ritueel door Grimes (2014) als 

belichaamd, voorgeschreven, gecondenseerd en opgevoerd vraagt om een korte toelichting. 

Belichaming heeft betrekking op de uitvoering van het ritueel door (menselijke) lichamen, 

die op een volgens regels voorgeschreven, gecondenseerde wijze handelen (Grimes, 2014). 

Gecondenseerd wil zeggen dat ritueel handelen afwijkt van alledaagse handelen, door de 

met aandacht vormgegeven opvoering (‘performance’), die gekaderd is in een bepaalde 

ruimte en tijdskader (Grimes, 2014, p. 195; Wojtkowiak, 2018b). Deze omschrijving sluit 

aan bij Rappaport (1999) die ritueel beschrijft als “the performance of more or less 

invariant sequences of formal acts and utterances not entirely encoded by the performers” 

(p. 24). Bell (1992) prefereert de term ‘ritualization’ die ze omschrijft als “a way of acting 

that is designed and orchestrated to distinguish and privilege what is being done in 

comparison to other usually more quotidian activities.” (p. 74). Met andere woorden, 

ritualisering is een manier van handelen, waarbij de specifieke wijze van handelen maakt 
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dat de activiteit als bijzonder wordt ervaren (Bell, 1992). In die zin is ritueel een middel om 

een bepaalde (vorm van) sociale actie uit te voeren (Grimes, 2014). Aan ritueel worden ook 

grotere aspiraties toegeschreven. Onder andere door Rappaport die ritueel “the basic social 

act, the fabricator, the device for world- and meaning-making” noemt (Rappaport, 1979 in 

Grimes, 2014, p. 300). Rituelen zouden de diepste waarden van het individu blootleggen, 

en aangezien rituelen (door cultuur) voorgeschreven zijn, laat het ook de waarden van de 

gemeenschap zien (Turner, 1969). Moore & Myerhoff (1977) relateren ritueel aan “the 

rhythmic imperatives of the biological and physical universe, suggesting a link with the 

perpetual processes of the cosmos” (p. 8), wat suggereert dat ritualiseren een diepliggende 

natuurlijke behoefte van de mens is. De mens zou een ritueel dier zijn (De Dijn, 2018).  

Rituelen “move us”, ze raken de mens en brengen hem letterlijk in beweging: “One 

learns to be so by being in a ritual.” (Innis, 2004, p. 209-210). In het verkennen van 

mogelijkheden van anders zijn of handelen, zit de transformerende kracht van rituelen. 

Zowel op persoonlijk als gemeenschappelijk niveau (Turner, 1969; Romanoff & Terenzio, 

1998; Piccuci, 2017). Transformatie wordt gedefinieerd als het bewegen van een punt naar 

het volgende, waarin een verandering wordt ondergaan (Grimes, 2002). Dit gebeurt als 

rituele elementen de verbeelding, inzichten, overtuigingen en emoties activeren, waardoor 

de voorstelling die een individu had van zichzelf in de wereld in een nieuw perspectief 

wordt geplaatst (Moore & Myerhoff, 1977; Romanoff & Terenzio, 1998; Wojtkowiak, 

2018a). Transformatie kan zowel individuele persoonlijke veranderingen betreffen, als 

sociale, maatschappelijke processen (Canda, 1988). De transformatie vindt plaats binnen de 

tijdelijke gemeenschap van het ritueel, die Turner aanduidt met de term ‘communitas’: “a 

relationship between concrete, historical, idiosyncratic individuals” (de deelnemers) (1969, 

p. 131), die zich voor de duur van de bijeenkomst laten begeleiden door rituele leiders 

(Turner, 1969). Deze tijdelijke gemeenschap ontstaat in de liminale fase van het ritueel. De 

liminale fase is het middelste gedeelte van een rite de passage, voorafgegaan door de pre-

liminaliteit (afscheiding van de sociale structuur) en eindigend met de post-liminale fase 

(integratie van het ervarene in de sociale structuur) (Turner, 1969). In de liminale 

(middelste) fase, de communitas, is het individu “neither here nor there; they are betwixt 

and between the positions assigned” (Turner, 1969, p. 95). De deelnemers bevinden zich 

buiten de heersende sociale structureren, waardoor ze elkaar op een dieper, essentiëler 

niveau kunnen ontmoeten. Op dit niveau kan een transformatieve ervaring optreden die 

raakt aan de essentie van de mens, waar deelnemers bij elkaar iets gemeenschappelijks 

vinden (Turner, 1969). Naast het feit dat deelnemers in de vrouwencirkel een individuele 



 25 

transformatieve ervaring kunnen hebben, stelt Turner (1969) dat communitas een 

maatschappelijke ontwikkeling met zich mee kan brengen. Dit onderbouwt de aanname dat 

het ritueel van vrouwencirkels een feministisch potentieel zou hebben, zoals beweerd door 

Cordovil (2015) en Longman (2018). Turner stelt dat “men are released from structure into 

communitas only to return to structure revitalized by their experience of communitas.” 

(1969, p. 129). Wanneer de deelnemers de vrouwencirkel verlaten, nemen ze de ervaring 

van communitas mee. Ze hebben kunnen ervaren hoe samenzijn met andere vrouwen 

anders kan zijn dan ze gewend zijn, of hoe menstruatie anders wordt gelabeld dan 

gewoonlijk. Turner (1969) pleit niet voor een uitbreiden van communitas naar het leven van 

alledag, omdat individuen en gemeenschappen een bepaalde mate van sociale structuur 

behoeven, die juist wordt losgelaten in de liminale fase. Maar, hij stelt, “maximization of 

communitas provokes maximization of structure, which in turn produces revolutionairy 

strivings for renewed communitas.” (Turner, 1969, p. 129). De dialectiek van structuur en 

anti-structuur (communitas) daagt het individu en de gemeenschap uit om met nieuwe 

maatschappelijke constellaties te komen die geïmplementeerd kunnen worden in het 

huidige sociale systeem. Dit zou dan de rol van de vrouwencirkel kunnen zijn: de uitdager 

van het patriarchale systeem in rituele vorm. Dit komt overeen met hoe pleitbezorger Bolen 

(2013) het fenomeen van de vrouwencirkel ziet:  

 

Any woman who realizes the potential of being in a women’s circle that can support 

and sustain the women in them to be true to themselves – and who carries out the 

intention through to midwife a new circle, adds one more toward the metaphoric 

‘millionth circle,’ that one that tips the culture from patriarchal toward egalitarian, 

from hierarchy toward collaboration, and from dominance toward interdependence. 

(p. 16)  

 

Samengevat bevatten rituelen het potentieel tot transformatie, die zich op zowel individueel 

als maatschappelijk niveau kan voltrekken. Transformatie wordt gestimuleerd door de 

verschillende elementen in het ritueel. Om zicht te krijgen op deze elementen wordt gebruik 

gemaakt van de categorisering van Grimes (2014), waarmee de complexiteit van de 

individuele elementen en de dynamiek daartussen zichtbaar wordt (Grimes, 2014).  
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Rituele elementen 

Grimes (2014) onderscheidt acht rituele elementen, die achtereenvolgens belicht worden 

ten behoeve van de analyse van het ritueel van de vrouwencirkel. Een schematisch 

overzicht van de rituele elementen is opgenomen in de bijlage 3.  

Ritual actions (1) zijn de handelingen die uitgevoerd worden in het ritueel. Het gaat 

om een beweging van een actor (deelnemer aan het ritueel) waar een intentie of een 

betekenis aan wordt toegeschreven. Naast het beschouwen van de individuele handelingen 

die plaatsvinden, is het belangrijk om de relatie tussen de handelingen te achterhalen 

evenals het effect en/of de reactie van de actoren (Grimes, 2014).  

Ritual actors (2) zijn de aanwezigen bij het ritueel: de fysiek aanwezige leider en de 

deelnemers, maar ook actoren die niet fysiek aanwezig zijn (geesten of goden), of actoren 

die uitsluitend faciliteren of als getuige optreden. De dynamiek tussen de actoren en de 

interne dynamiek van een actor (haar gevoelens, voorkeuren, waarden, geloofsovertuiging, 

doelen en intenties) in en buiten het ritueel maken deel uit van dit rituele element.  

De plek waar het ritueel plaatsvindt is de ritual place (3). Dit kan een afgescheiden, 

heilige ruimte zijn die altijd een rituele plaats is. Of een plek die een rituele ruimte wordt 

door de rituele handelingen die er plaatsvinden. Het kan binnen of buiten zijn, in een 

natuurlijke of niet-natuurlijke omgeving (Grimes, 2014). Ook al wordt de rituele ruimte 

afgesloten, het ‘lekt’ toch naar de buitenwereld, en beïnvloedt en wordt beïnvloed door wat 

daar gebeurt: “Not only shaped, rituals shape environments, even after their enactments 

conclude.” (Grimes, 2014, p. 259).  

Ritual times (4) heeft verschillende aspecten: de duur van het ritueel, hoe lang het 

ritueel historisch bestaat, de timing van het ritueel (bijvoorbeeld elke volle maan), wanneer 

en hoe vaak het ritueel plaatsvindt, met welke regelmaat en haar frequentie (Grimes, 2014). 

En ten slotte de verschillende fases (idealiter: pre-liminale, liminale en post-liminale fase) 

in het ritueel, die al eerder zijn benoemd. Gordon-Lennox duidt de beleving van tijd in 

ritueel aan met “time-out-of-time experience” en een “being-in-and-of-the-world”, die 

plaatsvindt in het hier en nu (2017b, p. 76) Deze rationele, emotionele en lichamelijke 

ervaring wordt zowel gedeeld met de gemeenschap als met elke individuele actor en heeft 

een sterk helend vermogen (Smyth, 2017).  

De ritual object (5) is “a sensorily perceived medium” die als ritueel voorwerp 

gebruikt wordt door de actoren. Ook buiten het ritueel worden deze objecten ritueel 

behandeld. Dit onderscheidt ze van alledaagse objecten die ook in de rituele ruimte staan. 
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Ritual languages (6) zijn de (talige) uitlatingen in rituelen. Of iets een rituele 

uitlating genoemd kan worden hangt af van het feit of de uitlating betekenisvol is; dit heeft 

te maken met de intentie, of het perspectief waar vanuit de uitspraak gedaan wordt, en hoe 

deze ontvangen wordt (Grimes, 2012). Onder rituele taal valt ook zang en gesproken taal na 

afloop van of met betrekking tot het ritueel (Grimes 2012).  

Naast de rituele actoren vormen de ritual groups (7) een apart element van het 

ritueel. Binnen dit element worden de sociale verschillen onderzocht zoals gender, klasse, 

leeftijd en etniciteit van de betrokken actoren; in- en uitsluiting van actoren in de rituele 

groep; de collectieve overtuigingen of levensbeschouwingen, hun waardes en hoe ze die 

overdragen; wat taboe is en wie dit bepaalt; de hiërarchie (wie leidt en wie volgt) en als 

laatste hoe het ritueel zich verhoudt tot verschillende culturele domeinen zoals politiek en 

kunst (Grimes, 2012).  

De verschillende rituele elementen zoals hierboven beschreven bevatten op zichzelf 

weinig informatie, maar door de elementen te onderscheiden krijgt men inzicht in de 

complexiteit en dynamiek van een ritueel, en kan men achterhalen wat een ritueel doet 

(Grimes, 2014).  

 

Kortom, het zijn de rituele elementen die voor transformatie kunnen zorgen en bijdragen 

aan de zingeving van de deelnemers in de vrouwencirkel (DeMarinis, 2013; Gordon-

Lennox, 2017b). Als we niet kunnen ritualiseren, ervaart de mens een leegte, wat op termijn 

psychische gevolgen kan hebben (DeMarinis, 2013). Rituelen kunnen stabiliteit en balans 

bieden, en ze zorgen voor een gevoel van ‘belonging’ bij een gemeenschap (DeMarinis, 

2013, p. 211). Grimes (2000) beargumenteert dat de mens belichaamde en collectieve 

vormen, zoals het ritueel, nodig heeft om zin te geven aan haar bestaan. Maar wat is 

zingeving precies en wat is de rol van zingevingsprocessen in het ritueel van de 

vrouwencirkel? 

 

2.3 Zingeving(sprocessen) 

 

“If we have our own why of life, we shall get along with almost any how”, stelt filosoof 

Friedrich Nietzsche (1976, p. 468) waarmee hij de “will to meaning” (Frankl, 1966, p. 8) 

van de mens beschrijft (Wong, 1998, Mascaro & Rosen, 2006; Alma, 2020). In welke 

omstandigheden de mens zich ook bevindt, het hebben van zingeving kan zorgen voor een 
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gevoel van waardigheid en vervulling (Wong, 1998), waarbij de mens het besef heeft deel 

uit te maken van een groter geheel wat uitnodigt tot actieve deelname (Alma, 2020). 

 In Hoofdstuk 1 is zingeving gedefinieerd door Alma & Smaling (2010) in navolging 

van Baumeister (1991), Mooren (2011) en Van der Lans (1992) als een persoonlijke 

verhouding tot de wereld. Hierbij horen gevoelens van doelgerichtheid, samenhang, 

waardevolheid, verbondenheid, transcendentie, competentie en erkenning. Deze leiden 

vervolgens tot een gevoel van welbevinden en tot motivatie om het leven zelf vorm te 

geven (Alma & Smaling, 2010). Deze existentiële zingeving zou optreden als mensen in 

aanraking komen met de grenzen van hun bestaan, bijvoorbeeld bij geboorte, dood, 

verbondenheid, eenzaamheid en liefde (Alma & Smaling, 2010). Om zingevingsprocessen 

te theoretiseren worden de zingevingsbehoeftes van Alma & Smaling (2010), het ‘meaning-

making model’ van Park (2010) en de ‘verbeeldingscyclus’ van Alma (2020) gebruikt. De 

zingevingsbehoeftes bieden zicht op waar het bij zingeving om draait. En met behulp van 

het meaning making model wordt duidelijk hoe zin hersteld worden na een ontwrichtende 

ervaring (Park, 2010). Voor vrouwen die deelnemen aan de vrouwencirkel zonder heftige 

ervaring biedt de verbeeldingscyclus een uitkomst. Alma (2020) beschouwt het zoeken naar 

zin als onderdeel van het dagelijks handelen, die beoefend kan worden en waarover 

gereflecteerd kan worden in de oefenpraktijk van de spiritualiteit, die geïnterpreteerd wordt 

als de rituele ruimte. Zingevingsprocessen zouden hierin aangewakkerd, gestimuleerd en 

mogelijk begeleid worden door rituele elementen.  

   

Zingevingsbehoeftes 

Om te begrijpen hoe er sprake kan zijn van zingeving, worden de zojuist benoemde 

zingevingsbehoeftes uit de definitie van Alma & Smaling (2010) uiteengezet: 

Doelgerichtheid gaat om het hebben van bereikbare doelen en streefdoelen. De 

laatstgenoemde geven richting, maar hoeven niet (volledig) gerealiseerd worden (Alma & 

Smaling, 2010; Baumeister, 1991; Emmons, 2003). Samenhang maakt de wereld 

begrijpelijk en hanteerbaar. Het gaat zowel om het ervaren van samenhang in de wereld om 

iemand heen als in diens binnenwereld. Waardevolheid heeft betrekking op de waarde van 

iets in de wereld (bijvoorbeeld iets van esthetische waarde), het handelen, en daarnaast op 

zelfwaardering (Alma & Smaling, 2010). Het gaat bij waardevolheid om het geloof hebben 

in staat te zijn tot zelfrealisatie of zelfactualisering. Verbondenheid is een emotionele vorm 

van samenhang (Giddens, 1991), waarbij de ander een rol speelt (sociale verbondenheid), 
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en men de ‘alteriteit’8 van de ander erkent. Transcendentie heeft betrekking op het 

overstijgen van het alledaagse, het bekende en vertrouwde en om het exploreren van het 

andere en het onbekende. Competentie is het gevoel hebben dat men ertoe doet. En als 

laatste heeft erkenning betrekking op het erkent worden door jezelf en de ander (Alma & 

Smaling, 2010). Deze zeven zingevingsbehoeftes hebben een motiverende werking (het 

individu voelt zich gemotiveerd om het leven zelf vorm te geven) en door te beseffen dat 

men in staat is tot zingeving, ervaart men een gevoel van welbevinden (Alma & Smaling, 

2010).  

 

Zingevingsprocessen 

Een zingevingsproces kan ingezet worden door een specifiek moment van ontwrichting, 

maar kan zich ook voltrekken als voortdurend proces (Giddens, 1991; Mooren, 2011; Park, 

2010). Om inzicht te krijgen in hoe zingevingsprocessen verlopen wordt gebruik gemaakt 

van Parks (2010) ‘meaning-making model’ (zie figuur 1, deel A). Mensen bezitten 

richtinggevende systemen (‘global meaning’), die cognitieve kaders bieden voor het 

interpreteren van ervaringen en emoties. Wanneer mensen geconfronteerd worden met een 

situatie die hun global meaning uitdaagt, zoals het te maken krijgen met ziekte, proberen ze 

hier betekenis aan te geven. De mate waarin de ervaring past binnen hun betekeniskader 

bepaalt hoeveel ‘distress’ (zich zorgen maken, verdriet of pijn) de ervaring teweegbrengt. 

De stress die veroorzaakt wordt door een discrepantie tussen de ervaring (‘situational 

meaning’) en de global meaning zet een proces van betekenisgeving (meaning making) in 

gang. Park (2010) stelt dat zingeving ontstaat bij het verkleinen van de discrepantie tussen 

situational meaning en global meaning.  

 

In Park’s (2010) model moet er iets ontwrichtend gebeuren om zingevingsprocessen in 

gang te zetten. Giddens stelt dat zingeving voortdurend plaatsvindt, “in ‘doing’ everyday 

life, all human beings ‘answer’ the question of being; they do it by the nature of activities 

they carry out.” (1991, p. 48). De mens is sterk gemotiveerd om zin te vinden (Baumeister, 

1991), maar het is geen inherente kwaliteit van het leven, er moet actief naar gehandeld 

worden door keuzes te maken en zich voortdurend in te zetten (Alma, 2020; Pöhlmann, 

 
8 Alteriteit verwijst naar de aspecten van een persoon die onherleidbaar zijn. Het begrip is afkomstig van 
filosoof Emmanuel Levinas die in ‘Totaliteit en Oneindigheid’ (2002) beschrijft dat als we de ander willen 
begrijpen, we diegene reduceren tot eigen begrippen die ons bekend zijn. Met het begrip ‘alteriteit’ benadert 
Levinas de ander vanuit de positie en het perspectief van de ander.   
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Gruss & Joraschky, 2006). Een gebrek aan zingeving zou het individu motiveren om zin te 

zoeken (Baumeister, 1991). De verbeeldingscyclus biedt handvaten voor het zoeken naar 

zin, waarbij ‘spiritualiteit’ wordt voorgesteld als oefenpraktijk voor zingeving (Alma, 

2020). Aan de hand van verschillende stappen kan een individu op verbeeldingsvolle wijze 

door zingevingsprocessen bewegen. De verbeeldingscyclus dient als aanvulling op het 

meaning making model doordat deze enerzijds toegepast kan worden op 

zingevingsprocessen die plaatsvinden zonder ontwrichtende ervaring, en anderzijds doordat 

de verbeeldingscyclus meer vertelt over hoe nieuwe betekenissen worden gevormd in het 

zingevingsproces.  

 

Verbeeldingscyclus 

Alma (2020) draagt spiritualiteit aan als oefenpraktijk voor verbeeldingsvolle 

zingevingsprocessen, waar men op intensieve wijze de werkelijkheid in al haar gedaantes 

zou kunnen ervaren. Spiritualiteit als oefenpraktijk zou nodig zijn nu levensbeschouwelijke 

kaders als gevolg van secularisering steeds meer aan belang inboeten of van vorm 

veranderen. Met het gevolg dat de mens zich moet heroriënteren op wat zin- en waardevol 

leven is (Alma, 2020; Wojtkowiak, 2018b). Een verbeeldingsvol zingevingsproces helpt 

voor te stellen dat het leven anders kan zijn, en “om het feitelijke te zien in het licht van het 

mogelijke” (Alma, 2020, p. 43). De verbeeldingscyclus is gebaseerd op Dewey’s (2005) 

theorie van ‘expression as action’. Hierin stelt hij dat het individu in relatie tot en 

afhankelijk is van haar omgeving, waardoor hij de obstakels die het leven opwerpt zal 

moeten omvormen tot iets betekenis- en zinvols (Dewey, 2005). Het is de vraag of de 

vrouwencirkel voorgesteld kan worden als oefenpraktijk voor zingevingsprocessen. 

In de verbeeldingsprocessen gericht op zingeving zoekt het individu naar wat voor 

hem van waarde is in een gegeven situatie, wat hem voedt en inspireert en hoe dit tot 

uitdrukking te brengen in een op de toekomst gericht handelen (Alma, 2020). De 

verbeeldingscyclus bestaat uit de stappen aandacht (1), associatie (2), experiment (3), 

anticipatie (4), expressie (5) en reflectie (6). Deze is schematisch weergegeven in figuur 1, 

deel B. De verbeeldingscyclus wordt achtereenvolgens toegelicht en gerelateerd aan het 

ritueel van de vrouwencirkel.  

(1) Aandacht is de rechtvaardige en liefdevolle waarneming van iemand of iets in de 

werkelijkheid (Murdoch, 1992). Met rechtvaardig doelt Murdoch op werkelijk recht doen 

aan datgene wat we waarnemen, “of looking carefully at something and holding it before 

the mind” (Murdoch, 1992, p. 15). Dewey spreekt in deze fase van “impulsion” als een 
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“developmental movement of the whole organism in response to a need arising from 

interaction with the environment.” (2005, p. 61). Er is iets in de omgeving van de mens dat 

een appèl doet om aandachtig waar te nemen en wat urgentie geeft aan het verlangen naar 

zin (Alma, 2020; Dewey, 2005).  

In de volgende stap van associëren (2) krijgt materiaal uit het verleden (bijvoorbeeld 

herinneringen) toegang tot het heden (wat wordt waargenomen) en geeft mede vorm aan de 

toekomst (Dewey, 2005). Iemands levenservaring en sociale omgeving kleurt wat ze zien, 

waardoor er “een brug wordt geslagen tussen de vertrouwde wereld waarin we ons 

geborgen kunnen voelen en het onbekende waar we in onze nieuwsgierigheid naar reiken.” 

(Alma, 2020, p. 62). Dewey (2005) verklaart het in termen van het tegenkomen van een 

obstakel, en dit vervolgens omvormen tot iets nuttigs. Als we de stappen aandacht en 

associatie vertalen naar de vrouwencirkel, zou een deelnemer geraakt kunnen worden door 

een thema besproken in de ‘talking circle’. Iets in eerdere ervaringen wordt hiermee 

geassocieerd, wat zorgt voor het geraakt worden.  

In de derde stap (experiment) komt hetgeen wat is waargenomen samen met de 

associaties, waardoor nieuwe sociale verbeeldingen verkend worden (Alma, 2020). Alma 

(2020) gebruikt, in navolging van Droogers (2014), het ‘spel’ als metafoor voor dit proces, 

waarbij het individu op hetzelfde moment met twee werkelijkheden te maken krijgt 

(Droogers, 2014, p. 8). Daarnaast vraagt ‘spel’ om voorbereiding, letterlijk ruimte 

vrijmaken en een overgang creëren van de wereld van alledag naar de wereld van spel. Er 

wordt ruimte gemaakt voor zin, er gelden duidelijke spelregels en er is tevens ruimte is 

voor het onverwachte (Alma, 2020). In de vrouwencirkel wordt een ruimte ingericht als 

“temple”, met onder andere kussens in een cirkelvorm, een altaar in het midden van de 

cirkel, een bepaalde geur en zachte geluiden om het gevoel van een welkome, ‘heilige’ 

ruimte op te roepen (Longman, 2018, p. 6). Hierbinnen gelden bepaalde regels: dat wat 

besproken wordt blijft in de cirkel en er wordt geen advies gegeven of een oordeel geveld 

(Longman, 2018). 

Wat volgt is de stap van anticipatie (4). Hierbij wordt de alternatieve werkelijkheid 

van het experiment (spel) vertaald naar het ‘echte’ leven door een concrete voorstelling te 

maken van wat het individu wil.  

Bij expressie (5) wordt de voorstelling die is gemaakt in de stap van anticipatie 

geuit en vervolgens gedeeld met anderen, wat een kwetsbaar proces kan zijn (Alma, 2020). 

Expressie kan plaats vinden door het delen van een eigen ervaring, in de talking circle of 

begeleid door een rituele handeling (Longman, 2018).  
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Als laatste vindt de stap van reflectie (6) plaats. Hierbij neem het individu een stap 

terug en overdenkt de voorstellingen en handelingsmogelijkheden die het resultaat zijn van 

de verbeelding (Alma, 2020; Schön, 1983). Dit moet voorkomen dat “onze verbeelding met 

ons op de loop gaat met onwenselijk of zelfs destructief resultaat.” (Alma, 2020, p. 78). 

 De verbeeldingscyclus is geen lineair proces met een uiteindelijk resultaat. In de 

praktijk overlappen stappen elkaar, ze worden genomen in een andere volgorde of ze 

worden hernomen (Alma, 2020). Het proces van verbeeldingsvol zoeken naar zin heeft 

geen eindpunt, maar zou iemand wel beter toerusten om met ontwrichtende ervaringen om 

te gaan (Alma, 2020).  

 

Samengevat stelt Alma (2020) spiritualiteit voor als oefenpraktijk waar de 

verbeeldingscyclus doorlopen kan worden ter begeleiding van zingevingsprocessen. De 

stappen in de verbeeldingscyclus lijken handen en voeten te geven aan het proces van 

betekenisgeving besproken in het meaning-making model van Park (2010), en zorgt ervoor 

dat het beter te onderscheiden is wat er gebeurt het proces van zin geven. Ondanks dat 

Alma (2020) niet expliciet ‘rituelen’ noemt als spirituele praktijk, lijkt dit bij uitstek een 

ruimte waar op intensieve wijze de werkelijkheid in al haar potenties ervaren kan worden 

(Alma, 2020). In de vrouwencirkel zouden de rituele elementen kunnen zorgen voor een 

dergelijke intensieve beleving (Grimes, 2014). Door het gemeenschappelijk delen en 

doormaken van rituele handelingen lijkt er ruimte te worden gemaakt voor de perspectieven 

van de deelnemers en de verschillende aspecten van hun ervaring. Dus kunnen we de 

vrouwencirkel inderdaad zien als een oefenpraktijk voor zingevingsprocessen? En zo ja, 

wat maakt dat transformatie in zingeving zich in deze ruimte voltrekt? Hierop zal het 

empirische deel van het onderzoek zich richten.   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figuur 1: Meaning-making model (A) (Park, 2010) samengevoegd met de verbeeldingscyclus (B) (Alma, 2020). 

Noot. Aangepast van “Making sense of the meaning literature: An integrative review of meaning making and its effects on adjustment to stressful life 

events”, door Park, C. L., 2010, Psychological bulletin, 136(2), p. 258 en “Het verlangen naar zin. De zoektocht naar resonantie in de wereld”, door Alma, 

H., 2020, p. 44, Utrecht, Nederland: Uitgeverij Ten Have.



Hoofdstuk 3. Methode 
 

In dit hoofdstuk wordt de methode van het onderzoek uiteengezet. Achtereenvolgens wordt 

de onderzoeksopzet, de onderzoekspopulatie en werving, de respondenten, het verloop van 

de dataverzameling en de data-analyse behandeld. Tot slot wordt de betrouwbaarheid en 

validiteit van het onderzoek besproken. 

 

3.1 Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is exploratief kwalitatief van aard. Kwalitatief onderzoek gaat om de wijze 

waarop mensen betekenis geven aan hun sociale omgeving, en welke betekenisrelaties 

tussen verschijnselen bestaan (Boeije, 2012; Maso & Smaling, 1998). In dit geval beschrijft 

het de manier waarop deelnemers aan de vrouwencirkel betekenis verlenen aan het ritueel, 

wat het mogelijk maakt om het onderwerp vanuit het perspectief van de vrouwen zelf te 

leren kennen (Boeije, 2012; Wester & Peters, 2004). Om dit te bereiken is gekozen voor het 

afnemen van diepte-interviews. Daarnaast zijn participerende observaties uitgevoerd om 

zicht te krijgen op de rituele elementen in de vrouwencirkels. Het onderzoek is exploratief, 

of verkennend, van aard omdat het fenomeen ‘vrouwencirkels’ nog weinig onderzocht is, 

zowel in Nederland als daarbuiten (Cordovil, 2015; Leidenfrost, 2012; Longman, 2018).  

  

3.2 Onderzoekspopulatie en werving  
 
De selectie van respondenten voor de interviews vond plaats met een doelgerichte 

steekproeftrekking. Uit de populatie, vrouwen die deelnemen aan vrouwencirkels in 

Nederland, zijn onderzoekseenheden getrokken die bepaalde kenmerken vertonen (Boeije, 

2012). De vereisten om geselecteerd te worden zijn in tabel 1 weergegeven.  
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Tabel 1: Inclusiecriteria bij de selectie van respondenten 

De respondent heeft in het afgelopen jaar deelgenomen aan minimaal twee 

vrouwencirkels. De respondent was deelnemer en/of organisator (‘hoedster’). 

De respondent identificeert zich als vrouw. 

De respondent heeft de minimale leeftijd van 18 jaar. Hiervoor is gekozen omdat dit de 

wettelijke volwassen leeftijd is. 

De respondent is woonachtig in Nederland. 

 

De respondenten zijn geworven met de sneeuwbalmethode en een oproep in twee 

Facebookgroepen. Met de sneeuwbalmethode worden via gatekeepers nieuwe respondenten 

geworven. De gatekeepers waren twee vrouwen die vrouwencirkels organiseren en deze 

aankondigen op de website www.maantijd.nl, waar een agenda wordt bijgehouden van 

vrouwencirkels in Nederland en Vlaamstalig België. De vrouwencirkels die zij 

organiseerden zijn bijgewoond waarbij de methode van participatieve observatie is 

toegepast. Het gevaar van de sneeuwbalmethode is dat er een homogene 

onderzoekspopulatie kan ontstaan (Boeije, 2012). In een poging om een meer diverse 

populatie bij het onderzoek te betrekken, is een oproep geplaatst in twee verschillende 

Facebookgroepen: ‘Vrouwencirkels’ en ‘Hoedsters van de rode tent’ (de wervingstekst is 

opgenomen in bijlage 4). Er is voor deze Facebookgroepen gekozen omdat er uitnodigingen 

voor vrouwencirkels in heel Nederland geplaatst worden. Hierdoor was er een grotere kans 

om vrouwen uit verschillende delen van Nederland te bereiken.  

Via de sneeuwbalmethode is er contact gelegd met tien vrouwen, waarvan er op 

basis van de inclusiecriteria (tabel 1) zeven zijn geselecteerd en geïnterviewd. Op de oproep 

op Facebook meldden 24 vrouwen zich, waarvan er tien zijn geselecteerd op basis van de 

inclusiecriteria. Er is zoveel mogelijk gestreefd naar een diverse groep op basis van leeftijd, 

afkomst, woonplaats en hun rol in de vrouwencirkel (deelnemer en/of initiatiefnemer), 

zodat diverse ervaringen met het verschijnsel in de onderzoeksgroep vertegenwoordigd zijn 

(Boeije, 2012).  

 

3.3 Respondenten 
 
De geselecteerde respondenten zijn in tabel 2 weergegeven, waarbij het respondentnummer 

op volgorde staat van de afgenomen interviews.  
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Tabel 2: Socio-demografische kenmerken respondenten 

Resp.nr. Leeftijd Woonachtig in 

provincie 

Werkzaam in sector  Rol in 

vrouwencirkel 

1 28 Noord-Holland 

(stad) 

Juridische sector Deelnemer 

2 61 Utrecht (dorp) Therapeut/ coach Beide 

3 26 Utrecht (stad) Geestelijke 

gezondheidszorg 

Beide 

4 23 Limburg, BE 

(stad) 

Culturele sector Deelnemer 

5 33 Drenthe (dorp) Zorg Beide 

6 60 Zuid-Holland 

(stad) 

Ritueel begeleider Beide 

7 37 Noord-Holland 

(stad) 

Voorheen: sport en 

toerisme; vanaf sept 2020 

in opleiding tot 

uitvaartbegeleider 

Beide 

8 52 Utrecht (stad) Zorg Deelnemer 

9 43 Utrecht (stad) Bedrijfsleven Deelnemer 

10 34 Noord-Holland 

(stad) 

Therapeut Beide 

Gemiddelde 

leeftijd: 

40    

 

Ondanks het feit dat respondent 4 als enige woonachtig is in België, is ervoor gekozen om 

haar toch mee te nemen in het onderzoek. Zij is namelijk de enige respondent met een niet-

westerse afkomst, namelijk Marokkaans, wat de diversiteit van de steekproef enigszins 

vergroot. De overige respondenten zijn van Nederlandse afkomst.  

 

In de data wordt verwezen naar in totaal 20 vrouwencirkels in Nederland en België. Ze 

vonden plaats verspreid over de provincies Utrecht (7 vrouwencirkels), Noord-Holland (5), 

Zuid-Holland (2), Gelderland (2), Drenthe (1), Overijssel (1), Brabant (1) en Belgisch 

Limburg (1).  
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3.4 Dataverzameling 
 
De dataverzameling bestond uit twee participerende observaties en tien semigestructureerde 

interviews. In de interviews waren de twee topics ‘zingevingsproces’ en ‘rituele aspecten’ 

leidend (Boeije, 2012). Deze zijn in het Theoretisch Kader uitgewerkt. In verband met de 

maatregelen door de COVID-19 pandemie, was het helaas niet mogelijk om de 

respondenten live te spreken. Er is daarom voor gekozen om de interviews middels 

videobellen af te nemen. Het beeld maakte het mogelijk om non-verbale communicatie 

zoveel mogelijk mee te nemen in het onderzoek en om rapport op te bouwen met de 

respondent, door naast het laten horen, ook te laten zien dat hun verhaal gehoord werd 

(Evers, 2013). De onderzoeker en de respondenten bevonden zich in rustige omgeving bij 

het afnemen van het interview. De duur van het interview varieerde van 1 tot 1½ uur. Bij 

vier respondenten begon het interview met een korte kennismaking. De overige zes had de 

onderzoeker eerder ontmoet (o.a. bij een vrouwencirkel in februari 2020) en behoefden 

daarom geen kennismaking. Bij alle interviews werd het informed consent-formulier 

doorgenomen en werd besproken hoe dit getekend zou worden (digitaal of via de post). 

Vervolgens werd het interview afgenomen aan de hand van de interviewguide, die als 

checklist diende om te verzekeren dat alle topics aan bod kwamen (Patton, 2015). De vraag 

‘Hoe ben je met de vrouwencirkel(s) in aanraking gekomen?’ gaf de volgorde van de 

interviewguide aan. De respondenten legden bij hun antwoord ofwel de nadruk op de vorm 

en rituele elementen van de bijeenkomst of op de zingevingsprocessen. Hierdoor verliepen 

de interviews niet altijd in de geplande volgorde van de interviewguide (opgenomen in 

bijlage 5). Wel kwamen alle topics aan bod.  

Voor dit onderzoek zijn twee9 participerende observaties afgenomen. Deze zijn 

schematisch weergegeven in tabel 3. In overleg met de organisatoren werd deelgenomen 

aan de vrouwencirkel als een volwaardig participant (Boeije, 2012). De overige deelnemers 

waren op de hoogte van de rol van de onderzoeker, en werden geïnformeerd over het 

waarborgen van hun anonimiteit. De nadruk in de observaties lag op de rituele elementen 

(Grimes, 2014), zoals rituele objecten en handelingen, en zijn vooraf opgesteld in de 

observatieguide (Boeije, 2012) (zie bijlage 6). Tijdens het ritueel zijn geen aantekeningen 

gemaakt zodat de onderzoeker volledig aanwezig en aandachtig kon meedoen. Hiermee 

kregen de deelnemers ook niet het gevoel dat ze geobserveerd werden en werden de 

 
9 In verband met de maatregelen rondom het COVID.19 virus was het helaas niet mogelijk om meer 
vrouwencirkels bij te wonen.  
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processen die gaande waren niet verstoord. Direct na de observatie zijn de bevindingen 

uitgetypt als transcript.  

De observaties gingen vooraf aan het afnemen van de interviews, wat bijdroeg aan 

de “empathic understanding” van de ervaringen van de deelnemers door de onderzoeker 

(Patton, 2015, p. 334). De ervaringen konden zowel intellectueel als emotioneel 

voorgesteld worden, wat bijdroeg aan het rapport tijdens het interview (Evers, 2013).  

 

Tabel 3: Kenmerken geobserveerde vrouwencirkels 

Participerende 

observatie nr.   

Provincie Aantal aanwezige 

vrouwen (incl. 

initiatienemer) 

Ruimte Vergoeding 

1 

 

Zuid-Holland 4 Thuis € 15,-  

2 Utrecht 7 Afgehuurde 

ruimte 

Vrijwillige 

bijdrage 

(richtlijn min. € 

15,-) 

 

Zelf ben ik een jaar geleden in aanraking gekomen met het fenomeen van de 

vrouwencirkels. Daarom was het nodig om mijn eigen ervaring (figuurlijk) tussen haakjes 

te plaatsen (‘bracketing’), om zo open mogelijk het veld in te gaan en open te staan voor 

nieuwe betekenissen (Evers, 2013, p. 37).  

De interviews zijn auditief opgenomen en verbatim getranscribeerd. Vervolgens zijn de 

namen van respondenten en andere te traceren informatie (o.a. woonplaats en namen van 

organisatoren van vrouwencirkels) zowel in de transcripten van de interviews als van de 

participerende observaties, geanonimiseerd, alvorens de transcripten op te slaan in de 

beveiligde digitale omgeving van de Universiteit voor Humanistiek (UvH).  

 

3.4 Data-analyse 
 
In de eerste fase van de data-analyse zijn de transcripten in het programma Atlas.Ti open 

gecodeerd, waarbij codes toegewezen werden die dicht bij de woorden van de respondent 

lagen. Uit deze fase rolden verschillende hoofd- en subcodes. Vervolgens is de data axiaal 

gecodeerd om tot definitieve categorieën te komen. Met behulp van het theoretisch kader en 
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de ‘sensitizing concepts’ zijn de codes georganiseerd in familiecodes (Patton, 2012, p. 362). 

Als laatste is er selectief gecodeerd om te zien welke codes herhaaldelijk terugkeren. Deze 

zijn gerelateerd aan het theoretisch kader alvorens tot de resultaten te komen. De 

codebomen van de resultaten zijn opgenomen in bijlage 7.    

 

3.5 Betrouwbaarheid en validiteit 
 

De betrouwbaarheid van het onderzoek heeft betrekking op de beïnvloeding van de 

waarneming door toevallige of onsystematische fouten, en wordt afgemeten aan de hand 

van de precisie van de methoden van dataverzameling. Het gaat erom in hoeverre een ander 

die het onderzoek overdoet, dezelfde resultaten verkrijgt (Boeije, 2012). De 

betrouwbaarheid in dit onderzoek is verhoogd door een standaardisatie in methoden: het 

observatieschema was bij beide participerende observaties hetzelfde, evenals de topiclist in 

de interviews. In alle interviews zijn alle topics aan bod gekomen (maar niet 

noodzakelijkerwijs in dezelfde volgorde). Daarnaast zijn zowel inductieve codes (in het 

proces van open coderen) als deductieve codes (in het proces van axiaal en selectief 

coderen) gebruikt in de data-analyse (Boeije, 2012, Patton, 2015). Doordat de interviews 

werden afgenomen via videobellen was er weinig controle over de context waarin de 

respondent zich bevond. Daarnaast kwamen non-verbale signalen minder over via een 

scherm dan wanneer het interview live zou hebben plaatsgevonden. Deze twee aspecten 

kunnen de betrouwbaarheid beïnvloeden.  

Validiteit betreft de mate waarin de methoden van onderzoek ervoor zorgen dat de 

resultaten en conclusies het beoogde verschijnsel betreffen. Het gaat om systematische 

fouten en de vraag in hoeverre onderzocht is wat de onderzoeker beweert te onderzoeken 

(Van Zwieten & Willems, 2004). Het onderzoek is kwalitatief gevalideerd door 

triangulatie: het gebruik verschillende onderzoeksmethoden, namelijk literatuurstudie, 

participerende observaties en diepte-interviews (Verhoeven, 2014). 
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Hoofdstuk 4. Resultaten 
 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het onderzoek behandeld worden door een 

antwoord te formuleren op beide deelvragen. Als eerste worden de rituele elementen in de 

vrouwencirkel besproken zoals beschreven door haar deelnemers (deelvraag i). Vervolgens 

wordt de vraag beantwoord in hoeverre deze rituele elementen bijdragen aan de 

zingevingsprocessen van de deelnemende vrouwen (deelvraag ii). Met behulp van deze 

resultaten kan in de conclusie antwoord gegeven worden op de hoofdvraag. 

 

4.1 Rituele elementen 
 
De eerste deelvraag luidt: ‘Welke rituele elementen beschrijven de deelnemers aan de 

vrouwencirkel?’ De rituele elementen zullen besproken worden aan de hand van de 

indeling van Grimes (2014) waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen ritual actions, 

actors, places, times, objects, languages en groups. In bijlage 6 zijn de codes uit de data die 

relateren aan de rituele elementen verwerkt in codebomen.    

 

Ritual actions 

De vrouwencirkel in zijn geheel is een ritueel, die als kader dient voor verschillende rituele 

handelingen. Wat er binnen dit kader gebeurt wordt in meer of mindere mate van tevoren 

vastgesteld door de organisator (ook wel ‘hoedster’ genoemd). Sommige organisatoren 

houden het verloop van de vrouwencirkel doelbewust open: “[we] faciliteren met elkaar 

een veilige ruimte waar alles er mag zijn. Wij weten niet wat er gebeurt.” (Resp. 10). 

Andere organisatoren geven de voorkeur aan een van tevoren vastgesteld plan dat voor 

begrenzing zorgt waardoor “die veiligheid beheerd blijft” (Resp. 3). Ze stellen dat het vaste 

kader bij deelnemers voor herkenning zorgt: “je weet dat je in een cirkel gaat zitten. Je 

weet dat er bepaalde afspraken [zijn] die je maakt. Dus de vorm, de structuur, de 

elementen die daar richting aan geven” (Resp. 7).  

Voordat de cirkel geopend wordt is er doorgaans ruimte om aan te komen en een 

kopje thee te pakken. Vervolgens ontvouwt het driedelige plot van de vrouwencirkel zich: 

begin (startritueel), midden (oefeningen en/of ‘talking circle’) en einde (afsluitritueel).  

Het startritueel, dat aangeeft dat het ritueel begint, kan verschillende vormen 

aannemen. Respondenten noemden: een meditatie, het uitnodigen van de windrichtingen, 

‘smudging’ of een kaars aansteken. Doorgaans wordt in een vrouwencirkel een vast ritueel 
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gebruikt, zodat deze herkenbaar is voor (terugkerende) deelnemers en ze in een bepaald 

bewustzijn van ‘nu gaan we beginnen’ komen. Respondent 9 noemt het openen van de 

cirkel een “’out of time, out of space’ gaan. (...) je hebt de tent, je ziet het en dan gaan we 

het zeggen, en dan zijn we in. (...) en dat is de setting van de’ safe and sacred space’.” In de 

startmeditatie krijgen deelnemers de kans om te landen en te ‘zakken in hun lichaam’ 

(Resp. 3). Bij het uitnodigen van de windrichtingen richt de organisator zich tot de vier 

windrichtingen en spreekt de uitnodiging hardop uit. Er wordt stilgestaan bij “wat die 

[windrichtingen] representeren en wat het in ons representeert” (Resp. 10), waardoor een 

verbinding wordt aangegaan met “alles wat er is” (Resp. 9). Bij smudging heten de 

deelnemers elkaar een voor een welkom door elkaars handen in te oliën en eventueel een 

paar woorden uit te spreken. Respondent 6, die als organisator optreedt, vindt de 

gelijkwaardigheid in deze rituele handeling mooi. Waarbij ze benadrukt dat “ik onderdeel 

van de cirkel ben en niet diegene die iedereen welkom heet. Dus we doen het elkaar en je 

heet elkaar ook welkom” (Resp. 6). De laatste vorm is het aansteken van een kaars en het 

noemen van je naam. Ook kan een deelnemer een kaars aansteken voor iemand (doorgaans 

een vrouw) die er niet bij is, maar die diegene wel iets (bijvoorbeeld steun of liefde) 

toewenst.  

Na het openingsritueel worden verschillende oefeningen gedaan of men gaat gelijk 

over op het tweede deel, de ‘talking circle’. Acties die uitgevoerd kunnen worden zijn 

ademhalingsoefeningen of meditaties, om “dieper” te gaan (Resp. 4); opstellingen waarbij 

persoonlijke problemen of uitdagingen uitgebeeld worden om nieuwe perspectieven te 

bieden en visualisaties. Respondent 3 beschrijft een opstelling- en visualisatieoefening:  

 

waar sta je nu, in de ruimte, [en] waar wil je heen. En dan daarheen en daar dus 

ook stil staan... Bij wat voel je dan, waar ben je dan, wat zie je, wat ruik je, wat 

meer in het visuele. (...) En wat zit daar nou tussen, wat weerhoud je ervan om 

daarnaartoe te gaan. Door dat dus ook fysiek te maken: van waar het is in de ruimte 

en je te verbinden (...). En daarna gingen we een visualisatie doen op die plek van 

weerstand, die dus tussen die twee plekken van waar je bent en waar je heen wilt 

staat, wat voor dier je daar tegenkomt, en dat dier dan ook echt gaan belichamen. 

(Resp. 3) 

 

Andere oefeningen die genoemd werden zijn: dansen of bewegen, zingen, muziek luisteren 

of maken, bloempot versieren en een zaadje planten met een wens aan jezelf, elkaar 
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beschilderen op de plek die de ander het minst aantrekkelijk vindt en uitspreken wat een 

deelnemer mooi vindt aan de andere deelnemer. Een belangrijk aspect in veel oefeningen is 

het uitdrukking geven aan het (ware) zelf met behulp van woorden of het lichaam. Dit 

‘ware zelf’ komt meermaals terug in de resultaten en blijkt belangrijk te zijn voor de 

respondenten.  

 De talking circle neemt een belangrijke plek in het ritueel van de vrouwencirkel in 

(de code ‘talking circle’ is 98 keer toegewezen). Deze “begint op een gegeven moment en 

dan ligt er in het midden een steen. En die pak je, als je iets wilt zeggen. (...) En dan ben je 

aan het woord. En dat kan heel kort zijn of heel lang. Dat bepaal je helemaal zelf. En als je 

klaar bent zeg je ‘aho’ en dan zegt de rest dat ook. (...) de betekenis daarvan is ‘ik heb je 

gehoord’.” (Resp. 1). Negen van de tien respondenten gaf aan gebruik te maken van een 

‘talking object’. Als een deelnemer deze (bijvoorbeeld een steen of een stok) vastheeft 

spreekt diegene en wordt er naar haar geluisterd. Men zal niet onderbroken worden en 

advies of doorvraag-vragen worden uitsluitend gesteld als de spreker hier toestemming 

voor geeft. De respondenten stellen dat het object structuur en helderheid biedt en het 

mogelijk maakt om helemaal door de eigen ervaring te gaan, waardoor er op een ander 

niveau van verdieping, erkenning en herkenning gedeeld kan worden. Respondent 2 

beschrijft het als “dat je echt durft te zeggen van dit vind ik, of hier gaat het mij om, of dat 

je durft te huilen om iets in je leven, wat je dwars zit, wat je pijn doet, wat je je herinnert 

als je daar zit.” Alles mag gezegd worden in de cirkel. Men kan er ook voor kiezen de 

talking object te pakken en stil te zijn, maar wel de aandacht van de groep te ontvangen. 

Hieruit blijkt dat het gehoord worden net zo belangrijk gevonden wordt als het gezien 

worden. Vrouwen kiezen om te delen omdat ze hierdoor inzicht krijgen in wat ze echt 

voelen met betrekking tot een bepaalde situatie, “door woorden eraan te geven, heeft het 

ook een soort realiteit maar ook een soort begrenzing. (...) en dan kan je er misschien meer 

naar kijken of kan je het loslaten” (Resp. 9).  Respondent 7 beschrijft het delen als 

“ontwarren van mijzelf van andere verhalen en dingen die je meedraagt”, waarbij zij “het 

mooiste en meest bevrijdende vindt, dat je zo wordt uitgenodigd helemaal en alleen voor 

jezelf te zorgen. Je kan je pijn laten zien, maar niemand anders gaat die overnemen, 

niemand anders gaat het helen. (...) er hoeft niets mee.” (Resp. 7). Dit wordt anders beleefd 

dan wanneer de respondenten iets delen met vriendinnen, “die kunnen jou niet zien lijden, 

en komen met oplossingen. Terwijl het in de ‘talking circle’ gaat om enkel toeschouwer te 

zijn bij wat in iemand anders leeft” (Resp. 7). Dit wordt “witnessen” of getuigen genoemd 

(Resp. 10).  
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 De vrouwencirkel eindigt met een ritueel, waaraan elke cirkel een eigen invulling 

geeft. De afsluitrituelen die genoemd werden zijn: iets meegeven aan deelnemers (bijv. een 

zakje met natuurstenen) ter afronding van en herinnering aan de avond; kaarsen uitblazen; 

meditatie; zingen; de windrichtingen groeten of afsluiten met een vraag (bijvoorbeeld ‘wat 

neem je mee van de avond?’). Met het eindritueel wordt gezegd “dit was de cirkel en dit 

blijft hier” (Resp. 6). Uit de data blijkt dat het ritueel ter afsluiting minder vaststaat dan het 

startritueel. In de meeste vrouwencirkels werd per keer gekeken hoe de bijeenkomst werd 

afgesloten. Dit werd door de organisator afgestemd op de behoefte van de groep, of ze kiest 

een rituele handeling die zij bij het moment vindt passen. Dit is opvallend omdat het 

startritueel wel vaststaat. Het kan ermee te maken kunnen hebben dat het volgen van de 

behoefte van de groep belangrijk wordt gevonden. En aan het einde van het ritueel is meer 

zicht op wat de behoefte van de groep is.  

 

Ritual actors 

Uit de data blijkt dat vrouwencirkels worden georganiseerd door een of twee vrouwen, die 

het ritueel faciliteren, uitleg geven en bedding bieden. Deze vrouwen kunnen in een andere 

cirkel de rol van deelnemer hebben (zie tabel 2 in Hoofdstuk 2. Methode, voor de rol die de 

respondenten hebben).  

Wat voor soort vrouwen deelnemen aan het ritueel is moeilijk te zeggen, omdat dit 

meestal niet ter sprake komt in de bijeenkomst. Uit de data kwam een beeld naar voren van 

deelnemers van jong tot oud (met in bepaalde cirkels een zwaartepunt, bijvoorbeeld van 25-

35 of rond de 40 jaar). De deelnemers zouden zowel laag- als hoogopgeleid zijn, maar 

meestal relatief hoogopgeleid. De meesten zijn van Nederlandse oorsprong; een enkele keer 

deed er iemand mee met een niet-Nederlandse achtergrond. Het is de indruk van de 

geïnterviewden dat de deelnemers in het algemeen linksgeoriënteerd zijn en experimenteren 

met alternatieve manieren van leven. De rol van de deelnemers is ‘holding space’ en 

‘getuigen’. Volgens de respondenten is holding space het uitnodigen van mensen om hun 

verhaal te doen en vervolgens beschikbaar te zijn om dit te ontvangen, “je bent de ruimte 

waarin het kan gebeuren, en dan gebeurt het ook.” (Resp. 2). Getuigen is het bij elkaar 

gadeslaan, “wanneer je door iets heen gaat en het niet wil veranderen en niet willen 

beïnvloeden, maar puur echt aanwezigheid. (...) eigenlijk een veilige container creëren om 

te voelen en door die gevoelens heen te gaan.” (Resp. 10). Respondent 8 beschrijft het als 

helend als er getuigen zijn van je verhaal, “want je kunt niet meer terug, je hebt het 
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uitgesproken als jouw waarheid, dan is het voor jezelf ook makkelijker om het te 

omarmen.”   

De respondenten benadrukken dat de rituele actoren met elkaar een “sisterhood” 

vormen, waar gestreefd wordt naar gelijkwaardigheid, zonder oordeel en concurrentie 

(Resp. 7). Het gaat volgens de respondenten om het met elkaar aangaan van een diepe 

verbinding, waarin ze elkaar herkennen en erkennen:  

 

als ik de essentie probeer te pakken gaat het eerder denk ik over het punt waarin je, 

als je echt verbindt, en echt wat er heel diep in je wezen speelt, dat bijna elke vrouw 

dat zo herkent. En dat het zo resoneert en dat het daarom ook kan voelen alsof je al 

dus je hele leven hetzelfde hebt meegemaakt, en dat dat die ‘sisterhood’ maakt. (...) 

‘Sisterhood’ is voor mij herkenning. (Resp. 7) 

 

De sisterhood speelt zowel in het ritueel een rol als daarbuiten. Respondenten geven aan 

het gevoel te hebben dat ze, ook buiten het ritueel, op de sisterhood kunnen terugvallen. 

Een ander punt waar de respondenten elkaar vaak in herkennen heeft betrekking op 

hun (vrouwelijke) lichamelijkheid (code ‘lichamelijkheid’ is 54 keer toegewezen). Door 

rituele handelingen, zoals meditaties of bewegen, worden ze uitgenodigd om bewust te 

worden van hun lichaam en vanuit daaruit te voelen. Door respondenten wordt het 

vrouwelijk lichaam beschouwd als iets waar wijsheid in huisvest, en van waaruit meer 

geleefd zou moeten worden. Vrouwelijkheid wordt omschreven met de woorden eenheid, 

fluïde en golvend. Een belangrijk aspect aan het vrouwelijk lichaam is de menstruatie. De 

respondenten spreken over het volgen van hun natuurlijke cyclus, in plaats van deze te 

veranderen door hormonen in te nemen. Dit relateert aan de oorsprong van de 

vrouwencirkels die teruggevoerd wordt op menstruatiehutten. Vrouwen zouden zich 

afzonderen van de gemeenschap in de periode dat ze menstrueren. In de data werd 

overwegend positief gerefereerd aan deze geschiedenis, waarbij de nadruk werd gelegd op 

het in alle rust kunnen menstrueren en je lichaam de aandacht te geven die het zou vragen.  

Bij respondenten is een behoefte aan een “positieve labeling van het vrouwzijn” (Resp. 8), 

en aan meer ruimte in de maatschappij voor de emotionele en fysieke kanten van het 

hebben van een vrouwelijk lichaam met een biologische cyclus. Hiermee wordt 

gesuggereerd dat deze ruimte er momenteel niet is.   



 45 

 Vrouwen nemen deel aan de vrouwencirkel om meer aandacht te hebben voor 

zichzelf en elkaar (code ‘aandacht’ is 54 keer toegewezen). Er is een behoefte om stil te 

staan bij en zorg te dragen voor jezelf, en jezelf beter te leren kennen.   

 

Ritual places 

De vrouwencirkels waarnaar gerefereerd werd in de interviews vonden plaats bij de 

organisator thuis, in een afgehuurde ruimte of in de buitenlucht. De ruimte moet 

afgebakend zijn van de ‘buitenwereld’, zodat de deelnemers zich veilig voelen: “de 

veiligheid en de afgesloten ‘space’, fysiek of mentaal is heel belangrijk.” (Resp. 9). De 

ruimte wordt “zo ingericht dat je je kan richten op waar het om gaat” (Resp. 8). De 

inrichting zorgt dat de deelnemers “visueel gezien, uit het gangbare leventje wordt 

getrokken (...) dat je even eruit kan wegstappen.” (Resp. 5). Uit de data blijkt dat de 

inrichting doorgaans bestaat uit (rode) doeken of gordijnen waarmee een ‘cocon’ wordt 

gecreëerd, die door respondenten vergeleken wordt met de warmte en zachtheid van de 

baarmoeder. Er zijn kussens, kleden, schapenvachten of bankjes in een cirkelvorm met in 

het midden een centraal object, zoals een altaar of een vuur (hier wordt in de discussie van 

de ritual objects nader op ingegaan). Daarnaast zijn er kaarsen, godinnen- of 

vrouwenbeelden, muziekinstrumenten, en esthetische objecten zoals bloemen, 

schilderijtjes, kaarten met illustraties van vrouwen, stenen en veren. Daarnaast is de ruimte 

meestal vrij donker, wat een gevoel van privacy geeft, meer “dan wanneer je in het 

knallende licht zou zitten.” (Resp. 1). Zo helpt de inrichting en het duistere “om in een 

bepaalde geestestoestand te komen.” (Resp. 8). 

 Ongeacht de locatie van de vrouwencirkel wordt de ruimte door de respondenten 

beschouwd als een tijdelijke gewijde ruimte. Deze wordt gemarkeerd met bijvoorbeeld een 

gesloten deur, een doek over een balustrade, “zo van hier begint het” (Resp. 6) of door 

gezamenlijk de cirkel te betreden op een door de organisator bepaald moment. De ruimte is 

een oefenplek, “een veilige experimenteerruimte voor mijzelf (...) hoe het voelt om bepaalde 

dingen te uiten, met andere vrouwen om mij heen.” (Resp. 3), waar de ze kunnen “kijken 

wat er gebeurt” (Resp. 2). Voor Respondent 3 gaat het erom “een setting te creëren waar 

ruimte is voor rituelen, en voor stilte, en voor contact en (...) meditatie, dat is allemaal een 

beetje het grotere – verbonden met het grotere geheel. En dat er ook ruimte is voor het 

speelse, het menszijn, mezelf uiting geven, stem geven aan wat er in je leeft. Je eigen 

expressie geven aan wie jij bent.” (Resp. 3). 
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Ritual times 

Uit de data blijkt dat de vrouwencirkel doorgaans een of twee keer per maand plaatsvindt 

rond volle en/of nieuwe maan. De stand van de maan relateert aan de ‘maandstonde’ of 

menstruatie. Deze tijden refereren naar de oorsprong van de vrouwencirkel. Het idee heerst 

dat in vroegere tijden de menstruatiecyclus van vrouwen hetzelfde zou verlopen, waarbij 

men ovuleerd tijdens volle maan en ongesteld wordt rond nieuwe maan. In het relateren van 

de bijeenkomsten aan de maanstanden, klinkt het verlangen van vrouwen door om hun 

menstruatiecyclus zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen, zonder gebruik van hormonen.  

Daarnaast vindt de vrouwencirkel plaats tijdens bepaalde jaarvieringen, zoals Allerzielen of 

het begin van het nieuwe jaar.  

 Het ritueel duurt volgens Respondenten 4 en 6 tussen de twee en drie uur, al geven 

de deelnemers aan “geen enkel besef van tijd” te hebben in de vrouwencirkel (Resp. 1). De 

tijd in de cirkel wordt belangrijk gevonden, het gaat om het hier en nu, en “uitnodigen om 

echt hier te zijn. Van wat gebeurt er nu met jou, hoe zit je erbij.” (Resp. 3).  

 

Ritual objects 

Uit de interviews kwamen twee rituele objecten duidelijk naar voren: het object in het 

midden van de cirkel en de talking object. 

Respondenten geven aan dat het middelpunt gevormd wordt door een vuur, een 

schaal met water of een altaar dat op verschillende wijzen wordt ingericht. Objecten die 

onderdeel uitmaken van het altaar zijn kaarsen, schilderijen of foto’s, takjes en stenen. 

Respondent 7 vertelt dat het voorkomt dat deelnemers een object meenemen wat ze 

‘energetisch’ opladen op het altaar of wat gebruikt wordt in een specifieke rituele handeling 

in de vrouwencirkel. Zo vertelt Respondent 6 over een bijeenkomst met het thema ‘vaders’, 

waarbij alle deelnemers een foto van hun vader meebrachten en deze op het altaar legden. 

Respondent 3 organiseerde een vrouwencirkel rondom het thema ‘offeren’, waarbij de 

meegebrachte objecten die vrouwen wilden offeren, een plaats kregen op het altaar. 

Wanneer een vuur het middelpunt van de cirkel vormt, liggen er houtblokken omheen. 

Deze worden eveneens als ‘offer’ ingezet, door deze in het vuur te gooien wanneer een 

deelnemer iets wilde loslaten. Het centrale object wordt beschreven als een “anker” en als 

de “kern van de groep”, waar de aandacht naar gekanaliseerd wordt (Resp. 3). Respondent 

7 beschrijft hoe in de vrouwencirkel haar aandacht op verschillende punten kan zijn: naar 

binnen, naar buiten, naar het centrale punt of naar de “sisters” aan haar zijde. Het centrale 

object is het punt waarop de aandacht samen wordt gebracht, en wat de vrouwen aan elkaar 
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bindt. Ze vertelt: “daar is ook de balans van het collectief. Want ik kan me verbonden 

voelen met sisters opzij, maar de derde of vierde zit verder weg van me. Terwijl iedereen op 

dezelfde afstand zit van de cirkel.” (Resp. 7) 

 Het talking object kan verschillende vormen aannemen. In de interviews werden een 

stok, een steen en een pijp genoemd. In de vrouwencirkel die respondent 3 organiseert 

worden vrouwen uitgenodigd om iets van het altaar te pakken en als talking object te 

gebruiken. Met het object in handen kan men “de tijd nemen om te voelen wat er echt komt, 

wat er echt toe doet, en dan vind ik het heel fijn om te voelen dat die ‘talking stick’ de rust 

geeft om daarover na te denken, om dat te voelen.” (Resp. 8). Het zorgt voor “structuur in 

bewustwording in wat je de wereld in brengt en waarom en of dat zinvol is” (Resp. 7). 

Naast dat diegene met het talking object zelf bewust wordt dat ze aan het woord is, 

herinnert het ook anderen dat diegene het woord heeft. Waardoor als het stilvalt de ander 

dit niet interpreteert als de ruimte om te gaan spreken, “terwijl er van binnen [bij de 

spreker] nog allemaal dingen gaande zijn, mijn interne gesprek” (Resp. 7). Respondenten 5 

en 8 geven aan dat het fysiek vasthouden van een object bijdraagt aan dit interne gesprek. 

Het zou voelen alsof men de eigen gedachten in handen heeft. Het interne gesprek wordt 

door de respondenten belangrijk gevonden. Meermaals is het spreken vanuit ‘je ware zelf’ 

of ‘je eigen waarheid’ genoemd, wat suggereert dat er diep in de deelnemers een waarheid 

zit die in gewone gesprekken buiten het ritueel niet naar boven komt. Met het talking object 

in handen kan gevoeld worden van ‘zit er nog iets, of is het nu klaar?’, waardoor 

deelnemers dieper in hun eigen ervaring kunnen gaan. Het talking object kan, volgens 

respondent 7, ook ingezet worden als je niet wilt spreken, maar gewoon de aandacht wilt 

van de groep zonder bang te zijn dat die vervliegt. Degene die het object in handen heeft, 

daarop richt de collectieve energie zich.  

 

Ritual languages 

Het spreken in de talking circle is volgens de respondenten anders dan gewoon uitwisselen. 

Volgens respondent 6 vindt er vertraging en inkeer plaats, waardoor wat gezegd wordt meer 

gewicht krijgt. Wanneer iemand klaar is met spreken en de talking object teruglegt, spreekt 

diegene het woord ‘aho’ of ‘ahe’ uit. Volgens respondenten komt dit uit de sjamanistische 

traditie en betekent het zoiets als ‘ik heb je gehoord’.  

Wat besproken wordt in de talking circle kan verband hebben met een vooraf 

vastgesteld thema of een thema dat spontaan uit de groep komt. Respondent 8 stelt: “er is 

ruimte voor jou in die tent om jouw waarheid te spreken. En als jouw waarheid op dat 
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moment over iets heel anders gaat dan, wie zijn wij met z’n allen, inclusief degene die 

praat, om te beweren dat dat niet iets is wat dan gezegd moet worden.” Thema’s die in de 

data naar voren kwamen zijn lichamelijkheid, seksualiteit, vrouwelijkheid, menstruatie, 

actualiteit (coronavirus, het jaargetijde), relaties (rouw, vergeving) en spelen.  

 

Ritual groups 

De vrouwencirkel bestaat uit deelnemers en de organisator(en)/intiatiefnemers. De 

organisator heeft een begeleidende rol, maar participeert eveneens waardoor er een gevoel 

van gelijkwaardigheid wordt ervaren door de respondenten. Hierdoor heerst er bij 

respondenten een sterk gevoel van ‘sisterhood’ zoals hierboven besproken in de 

uiteenzetting over ritual actors. Daarnaast zijn de sociale rollen van deelnemers buiten de 

tent niet relevant (en vaak onbekend). Binnen de sisterhood wordt door Respondent 5 de 

overdracht van ervaringen en kennis van generatie op generatie belangrijk gevonden. 

Andere overtuigingen binnen de groep hebben betrekking op leven volgens je natuurlijke 

menstruatiecyclus, vrouwelijkheid en feminisme. Deze zullen achtereenvolgens behandeld 

worden. 

 Het idee dat vrouwen hun leven zouden moeten inrichten naar hun natuurlijke 

menstruatiecyclus komt voort uit de overtuiging dat vrouwen ‘golven’ en leven volgens de 

cyclus van de maan. Respondent 5 wijdt uit:  

 

als we ongesteld worden zitten we in de winter, als de eisprong komt zitten we in de 

lente, dan gaan we weer open en krijgen we weer energie en dan gaan we richting 

zomer en dan zijn we op ons mooist en dan stralen we dat ook uit, en zijn we 

vruchtbaar. Dat is een andere energie dan op het moment dat je richting je 

menstruatie gaat en net in de week ervoor [herfst], al een beetje moe wordt en je 

lichaam gaat zich daarop instellen en we gaan afscheiden. Dat is dan een moment 

om je eigenlijk weer terug te trekken en meer een moment van zelfreflectie en wat 

meer de introverte kant ruimte te geven. En op het moment dat je in de lente en in je 

zomer zit, dan meer naar buiten te trekken. (Resp. 5) 

 

Met meer afstemming op deze golfbeweging zouden vrouwen meer in hun kracht kunnen 

staan. In de praktijk komt dit neer op sociale activiteiten in de ‘zomer’ plannen, en de naar 

binnen gerichte activiteiten (zoals thuis schilderen) in de herfst te doen. Op deze wijze is de 

energie (die afhankelijk zou zijn van de cyclus) afgestemd op de activiteiten die worden 
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uitgevoerd.  De cyclus wordt ook vergeleken met de yin- en yangenergie. Respondent 6 en 

7 stellen dat ‘yin’ naar binnen is gekeerd, en ‘yang’ naar buiten. De maatschappij wordt als 

yang-gedreven ervaren. Volgens respondent 10 is dit  

 

een manier van zijn waar gewoon iedereen halfdood met burn-out omvalt en 

niemand om kan gaan met emoties. (...) En waar we gewoon een heel groot deel van 

onszelf afsnijden en denken dat we keihard moeten werken en ploeteren in dit leven 

om onze eigen heelheid te ervaren die we dan zoeken in materiële zaken. (Resp. 10) 

 

Yin-energie wordt door respondent 10 verbonden aan vrouwelijkheid en beschreven als 

fluïde, organisch, compleet, verbonden en krachtig in subtiliteit. Alle mensen zouden dit 

‘vrouwelijke aspect’ in zich hebben. Maar volgens sommige respondenten wordt 

vrouwelijkheid niet voldoende gewaardeerd in de maatschappij. Wat verklaard waarom 

vrouwen dit opzoeken in de vrouwencirkel. Door je leven af te stemmen op het evenwicht 

tussen yin- en yangenergie zou men heelheid kunnen ervaren. 

 Sommige respondenten hebben de overtuiging dat vrouwen gemarginaliseerd of 

onvrij zijn, een overtuiging die door respondenten 5 en 8 ‘feministisch’ wordt genoemd. 

Vrouwelijkheid of vrouw-zijn zou verstopt moeten blijven: “als vrouwen ongesteld zijn 

wordt er geen rekening mee gehouden, als vrouwen in de overgang zijn wordt er geen 

rekening mee gehouden, als je een kind hebt gebaard dan moet je binnen drie maanden 

weer aan het werk en je gaat maar in het toilet zitten kolven. (...). Je baas mag niet merken 

dat je een vrouw bent” (Resp. 8). Maar er is ook waakzaamheid voor het andere uiterste, 

het verheerlijken van vrouwelijkheid: “je moet heel goed oppassen dat je niet vervalt in 

zo’n benadering van ‘oh we hebben vrouwelijk gidsschap en mannelijk leiderschap’, want 

dan gooien we het kind met het badwater weg.” (Resp. 8). Vrouwelijke (stereotype) 

kwaliteiten als zachtheid en warmte moeten niet ‘nieuwe’ keurslijven worden voor 

vrouwen, waarbinnen ze zich (opnieuw) onvrij voelen. Hier wordt gerefereerd aan de 

politieke component die de vrouwencirkel zou kunnen hebben. De vrouwen lijken in de 

vrouwencirkel ruimte te geven aan zaken, waar volgens hen in de maatschappij niet 

voldoende ruimte aan wordt gegeven, zoals menstruatie.  

 

Aan de hand van bovenstaande uiteenzetting kan antwoord gegeven worden op de eerste 

deelvraag van het onderzoek: ‘Welke rituele elementen beschrijven de deelnemers aan de 

vrouwencirkel?’. De belangrijkste bevindingen per element worden benoemd:  
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Het ritueel van de vrouwencirkel wordt opgedeeld in drie delen: het startritueel; het 

middenstuk, waarin oefeningen worden gedaan en/of de talking circle plaatsvindt; en het 

eindritueel. In het ritueel zijn een of twee organisatoren aanwezig en vrouwen die de rol 

van deelnemer hebben. De belangrijkste ‘taken’ die alle vrouwen hebben is holding space 

en getuigen. Het belang van lichamelijkheid komt hierin sterk naar voren. Het ritueel vindt 

doorgaans maandelijks plaats in een tijdelijke gewijde ruimte die voor de gelegenheid 

wordt ingericht. Het wordt door de respondenten belangrijk gevonden om in het hier en nu 

te zijn in het ritueel. De twee belangrijkste objecten in de vrouwencirkel zijn het centrale 

object en de talking object. Beide objecten spelen een rol in de talking circle, waar vrouwen 

worden uitgenodigd om hun eigen waarheid te spreken aan de hand van een vooraf 

vastgesteld thema of wat er spontaan naar boven komt. Ten slotte wordt de notie van 

sisterhood belangrijk gevonden. 

Naast de door de respondenten genoemde elementen, is ook het effect op de deelnemers 

en het ritueel besproken. Dit wordt verder uitgediept in het volgende hoofdstuk waar de 

rituele elementen verbonden worden aan de zingevingsprocessen van de deelnemende 

vrouwen.  

 

4.2 Zingevingsprocessen door rituele elementen 
 
 
Nu er zicht is op de rituele elementen in de vrouwencirkel, kan deelvraag 2 beantwoord 

worden: ‘In hoeverre dragen rituele elementen in de vrouwencirkel bij aan de 

zingevingsprocessen van de deelnemers?’. Uit de data blijkt dat een zingevingsproces 

gestart wordt door iets wat aandacht trekt en iets in gang zet bij de deelnemer (‘trigger’). 

Deze voelt zich geraakt, bijvoorbeeld door ervaringen uit het verleden. In het 

zingevingsproces worden nieuwe (handelings)mogelijkheden verkend, verbeeld en geuit. 

Doorgaans eindigt het zingevingsproces met een moment van reflectie, waar teruggekeken 

wordt op de nieuwe betekenisgeving. Deze aspecten van het zingevingsproces worden 

achtereenvolgens behandeld.  

 

Getriggerd worden 

In de vrouwencirkel kan iemands aandacht getrokken (‘getriggerd’) worden door een 

ervaring die al speelt in diegene haar leven, de “levende processen” (Resp. 9) of iets wat 

plaatsvindt tijdens het ritueel. Een voorbeeld van een levend proces is dat respondent 5 zich 

als vrouw in de huidige maatschappij gedwongen voelt om te werken, “en dat voelt net zo 
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beklemmend en onvrij als die moeder die dacht dat het enige recht het aanrecht was” 

(Resp. 5). Daarnaast vertelt ze over haar behoefte aan diepere verbinding, en haar zoektocht 

om deze te creëren of op te zoeken. Deze gevoelens raken aan de zingevingsbehoefte 

verbondenheid en kunnen uitgediept en mee gewerkt worden in de cirkel.  

Naast de processen die (intern) spelen bij de vrouwen en al aandacht vragen, kunnen 

rituele elementen en het effect van deze elementen als trigger fungeren. Respondent 9 

vertelt dat ze in de vrouwencirkel verplicht wordt om “stil te staan, waar je misschien niet 

altijd tijd voor hebt in het gewone leven”, ze kan de diepte ingaan, er is ruimte om zich 

kwetsbaar op te stellen en herkenning te vinden bij de andere deelnemers. Respondent 7 

vertelt hoe ze een keer een vrouwencirkel bezocht waar ze “allerlei allergieën voor een 

specifiek persoon” had. Doordat ze in de cirkel incheckt “in die essentie en wat je dan 

tegenkomt” kreeg ze de tijd om bewust te ervaren wat er in haar speelde (Resp. 7). De 

essentie is haar ‘kern’ en haar ‘ware zelf’. In die essentie blijkt dat de allergieën niet zoveel 

te maken hebben met de ander, maar dat het gedrag van de ander iets raakt in de 

Respondent waar zij zich bijvoorbeeld onzeker over voelt, of wat haar herinnert aan het 

gedrag van iemand met wie ze een moeilijke relatie heeft. In dit geval ging Respondent 7 

bewust stilstaan bij haar eigen gevoelens en gedachten en inchecken bij wat er in haar 

omging.  

In de talking circle wordt ofwel een vooraf bepaald thema besproken worden, of de 

invulling ligt open. Respondent 8 vertelt dat er ruimte is om te “delen waar je zit, wat is er 

nu in je leven”, dan blijkt dat er “onderwerpen naar boven [komen] waar mensen zich het 

meest voor schamen en wat hen het diepste raakt.” De vrouwen vinden herkenning in 

emotionele onderwerpen als liefde, seksualiteit, hoe navigeer ik in mijn leven, hoe bewaar 

ik rust in de chaos en hoe ga ik om met kwetsingen in relaties. Ervaringen blijken minder 

schaamte op te roepen als deze herkend worden door andere deelnemers. Bovendien kan 

het voor erkenning zorgen, van zowel het zelf als de ander door de herkenning (van 

schaamte) in elkaars ervaringen.  

Het gebeurt ook dat een thema aan de orde komt, wat niet iedereen raakt. 
Respondent 4 vertelt:  

 

dan denk ik soms van ‘ahh stop ermee, het is echt genoeg geweest’. Maar voor 

anderen weet ik dan, jij hebt hier nood aan. Jij hebt nood aan dat iemand (...) 

vraagt hoe gaat het nu met jou, of nood aan dat jij alles even uitspuwt tegen mij en 
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dan tot de kern komt van waarom jij je zo voelt. Dus gewoon bewustzijn van hoe een 

ander dingen ervaart. (Resp. 4) 

 

In dit geval werd Respondent 4 zelf niet geraakt, maar kon ze een rol spelen in het 

zingevingsproces van een ander. De vrouwencirkel wordt door de respondenten beschreven 

als een oefenplek, “om die hele diepe verstopte plek die je normaal in het dagelijks leven 

door allerlei omstandigheden het liefst bedekt laat... In de cirkel leer ik om het er allemaal 

af te halen” (Resp. 7). Respondent 10 vergelijkt het met een kind die heel erg in de emotie 

zit: “Wat heeft die nodig? Eigenlijk alleen dat je erbij blijft, gewoon even vasthouden, even 

bijblijven, even zien.” Dit doet denken aan de zingevingsbehoefte ‘waardevolheid’, waarbij 

het belangrijk voor het individu is dat deze van waarde is voor zichzelf. Zelfcompassie 

speelt hierbij een belangrijke rol en wordt actief beoefend in de vrouwencirkel, 

bijvoorbeeld door bij de emotie te blijven.  

Vrouwen nemen dus ervaringen mee die als aanzet kunnen dienen tot een 

zingevingsproces, en de rituele elementen, zoals de talking circle, kunnen een 

zingevingsproces op gang brengen. Of de trigger aanzet geeft tot een zingevingsproces 

hangt af van de mate waarin iemand geraakt wordt. Dit is afhankelijk van de persoonlijke 

ervaringen van het individu en hoe deze relateren aan wat er gebeurt in de vrouwencirkel.  

 

Verbinden aan eigen ervaring  

Wanneer iets de aandacht trekt, verbinden vrouwen het aan hun eigen ervaringen. Als het 

ze raakt opent zich de mogelijkheid van een zingevingsproces. Als het ze niet raakt, kunnen 

de vrouwen een rol blijven spelen in de zingevingsprocessen van andere deelnemers, zoals 

in het hiervoor besproken voorbeeld van Respondent 4. Vrouwen kunnen geëmotioneerd 

raken door wat andere vrouwen delen in de talking circle, of door bepaalde handelingen, 

zoals dansen of een meditatie. Respondent 3 vertelt over het gebruik van ‘sacred rebels’-

kaarten met afbeeldingen van vrouwen, in een begeleidde oefening: “ernaar kijken van wat 

valt je op, wat zie je niet (...). En vanuit het nieuwe oogpunt van wat zie je echt, zonder dat 

je het al gaat invullen. En hoe zitten die delen in mij, hoe zijn die nu aanwezig.” Door de 

rituele elementen, bijvoorbeeld het vertellen, “krijg je inzicht in wat je echt voelt over de 

situatie” (Resp. 9). Wat naar voren komt zijn “de boodschappen aan jezelf.” (Resp. 7). 

Respondent 7 beschrijft:  
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je wordt er zo aan herinnerd dat wat je ervaart en wat je voelt en wat je denkt, van 

niemand anders dan jezelf is. En dat wat een ander bij jou aanwakkert of wat een 

ander wellicht bij jou in werking zet, dat is nog steeds iets van jezelf. (....) Dus ik 

denk dat het samenzijn en de thema’s en wat er gebeurt in de rode tent, soort van 

het thema is van de lessen die ik dan te leren heb. (Resp. 7)  

 

Respondent 7 zegt hiermee dat wat er bij een individu wordt aangewakkerd, te maken heeft 

met diegene. De ‘trigger’ kan extern zijn (een rituele handeling, of een verhaal van een 

ander), maar de geraaktheid en iets ermee moeten ligt bij het individu die geraakt wordt.  

Wanneer aan Respondent 9 gevraagd wordt naar haar verlieservaring van meerdere 

kinderen, geeft ze aan dit verwerkt te hebben. Als het daarover gaat in de vrouwencirkel, 

zal het haar niet zo veel meer doen. Momenteel spelen bij haar problemen in haar 

(romantische) relatie, “dus daar word ik geraakt”. In de opening tot een zingevingsproces 

helpen de vrouwen elkaar “om te reflecteren, om te spiegelen wanneer je ‘out of alignment’ 

bent of als je te veel in je pijn zit.” (Resp. 10). Hiermee bedoelt ze dat wanneer ze geen 

richting ervaart, de andere vrouwen haar helpen daar bewust van te worden en mogelijk op 

zoek te gaan naar een nieuwe richting. Zodat ze doelgerichtheid kan ervaren.  

Een zingevingsproces waar de zingevingsbehoefte transcendentie een rol speelt, 

beschrijft Respondent 4 aan de hand van een vrouwencirkel waar ‘dansen’ centraal stond. 

Ze vertelt dat ze vroeger veel danste, totdat ze iets aan haar rug kreeg. Hierdoor moest ze er 

helemaal mee stoppen. Dit viel zwaar, omdat ze het niet meer kon doen op de manier die ze 

gewend was zonder fysieke pijn te ervaren. In de vrouwencirkel stond dansen op het 

programma, dit ‘triggerde’ iets in haar. Ze verbond dit aan haar vroegere ervaring die haar 

verdriet heeft gedaan. Toch besloot ze nieuwsgierig te zijn naar deze nieuwe ervaring, en 

haar grenzen te verkennen, zoals bij de zingevingsbehoefte van transcendentie aan de orde 

is. Het resulteerde in een zingevingsproces waar ‘dansen’ voor haar in een nieuw 

perspectief werd geplaatst, en ze een positieve betekenis eraan kon geven. Het droeg 

bovendien bij aan de ‘samenhang’ in haar leven. Men zou het kunnen interpreteren als dat 

er weer samenhang is tussen haar binnen- en buitenwereld. Het idee dat ze van dansen had, 

wat een negatieve connotatie had gekregen door haar rugproblemen, kreeg een nieuwe 

positieve betekenis door het vrij kunnen dansen in de vrouwencirkel.  
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Bewust(er) worden van geraaktheid 

Respondenten geven aan dat ze zich in de vrouwencirkel bewust(er) worden van hun 

emoties. Bij respondent 4 werd de activiteit ‘dansen’ verbonden aan haar eigen ervaring, 

haar verleden met dansen, waardoor ze geraakt werd. In plaats van te blijven hangen in de 

pijn die ze ervaart door de herinnering, wordt in de vrouwencirkel door de ervaring heen 

gewerkt – door juist te gaan dansen, en de emoties die opkomen aandachtig te beleven. 

Respondent 3 omschrijft het als een plek “waar je op een diepere laag gevoed kan worden, 

zodat je misschien minder vanuit een leegte (...) hoeft op te vullen.” Het is een plek om met 

het zelf bezig te zijn, even stil te staan en meer los van het oordeel naar het zelf en wat je 

raakt te kijken. Zo was er een vrouwencirkel waarin ‘de baarmoeder’ centraal stond, waar 

respondent 4 kon “voelen van, hoe voelt het nu... aan mijn baarmoeder. Hoe voelt het nu, 

de spieren (...) hoe kan ik zelf die controle daarover terugnemen.” Ze stond bewust stil bij 

wat de aandacht vroeg (haar baarmoeder) en bij de verbinding met haar eigen ervaring 

(controleverlies).  

Respondenten geven aan dat het zowel triest als fijn is om te ontdekken dat “daar 

iets te doen is” (Resp. 2). ‘Iets doen’ gebeurt door te verkennen hoe het anders zou kunnen. 

Een voorbeeld hiervan, dat ook te herkennen is bij de hierboven beschreven danservaring 

van respondent 4, is de rol van lichamelijkheid. Respondent 4 vertelt hoe ze meer “in touch 

[zou willen] worden met mijn eigen lichaam”, en Respondent 3 vertelt hoe ze haar eigen 

lichamelijkheid ervaart in een groep met uitsluitend vrouwen: Bij mannen voelt ze zich 

onveiliger, en kan ze zich niet helemaal vrij uiten, “omdat ik toch bij alles dan denk, ‘oeh 

als ik dan dit geluid maak, of me zo beweeg, of als ik dit doe, misschien gaat dan iemand, 

ja, daar iets bij denken of iemand iets van me, of vind die het juist lelijk of vies’. Allemaal 

angst voor oordelen komt er dan bij.” In de vrouwencirkel kon ze ervaren hoe ze zich 

anders in haar lichaam kon voelen, als er geen mannenogen op haar gericht zijn. Een ander 

voorbeeld waarin verkend werd hoe iets anders zou kunnen had betrekking op 

vrouwelijkheid. Respondent 5 en 8 vertellen hoe vrouwelijkheid in de vrouwencirkel 

positief bestempeld wordt. De menstruatiecyclus wordt als positief ervaren en kan 

vrouwen, wanneer ze hieraan toegeven en volgen, in hun kracht zetten. Daarnaast worden 

‘vrouwelijke’ kwaliteiten, zoals zachtheid, die in de ervaring van respondenten alleen thuis 

getoond zouden mogen worden, tot norm verheven.  

Respondenten geven aan dat vrouwencirkels kunnen helpen om dicht bij jezelf te 

blijven. Respondent 7 vertelt hoe de vrouwencirkel helpt om te 
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 weten waar ik naar verlang, goed weten en goed kunnen voelen waar ik misschien 

angst voor heb, goed kunnen voelen waar ik liefde draag. Dat voelen in die essentie, 

dat ik daar continu heel dichtbij blijf en daarvandaan de wereld tegemoet ga en 

mijn woorden kies in plaats van maar geleefd worden met wat er op je afkomt en 

dan maar reageren op de buitenwereld. (Resp. 7)  

 

Deze ervaring kan gerelateerd worden aan de zingevingsbehoefte ‘competentie’. Deze 

betreft het gevoel hebben ertoe te doen. Respondent 7 beschrijft hoe de vrouwencirkel haar 

helpt dichter bij haar ‘essentie’ te komen en van daaruit te leven, en ervoor te staan dat zij 

ertoe doet. Wanneer ze het gevoel heeft ertoe te doen, en kennis heeft van haar verlangens 

en angsten, kan ze meer vanuit haar intuïtie zijn en handelen.  

 

Uiting geven aan, in een vrije ruimte 

Respondenten omschrijven de vrouwencirkel als een vrije ruimte, een plek zonder oordelen 

en een veilige experimenteerruimte. Wanneer de respondenten oordelen hebben over 

andere vrouwen proberen ze hier bewust van te worden, soms met behulp van een ritueel 

element zoals een meditatie of ademhalingsoefening. De oordelen die er zijn proberen ze te 

onderzoeken, bijvoorbeeld in het geval van Respondent 7 die een allergie ervaarde bij een 

andere deelnemer. In de vrije en veilige experimenteerruimte kan ervaren worden “hoe het 

voelt om bepaalde dingen te uiten met andere vrouwen om mij heen, om echt gewoon mijn 

eigen waarheid te spreken.” (Resp. 3). Hier kunnen vrouwen aanwezig en kwetsbaar zijn, 

los van alle toegeschreven rollen. In de data wordt ‘authenticiteit’ genoemd om deze wijze 

van zijn te omschrijven (code ‘authentiek’ is 29 keer toegewezen). Met behulp van de 

talking object delen vrouwen hun ervaringen, waarin de deelnemer “echt durft te zeggen 

van dit vind ik, of hier gaat het mij om, of dat je durft te huilen om iets in je leven, wat je 

dwars zit, wat je pijn doet” (Resp. 2). Door de eigen ervaring te delen krijgt deze volgens 

Respondent 9 “een soort realiteit, maar ook een soort begrenzing, (...) en dan kan je er 

misschien meer naar kijken of het loslaten.”. De manier waarop uiting gegeven wordt aan 

gevoelens hoeft niet alleen talig te zijn. Respondent 7 vertelt over een vrouwencirkel 

waarin ze pijn ervaarde naar aanleiding van het ziekbed van haar moeder. Haar vorm van 

uiting geven was langdurig huilen, waarbij het “weten dat niemand zich belast voelt met de 

vraag om mij te troosten, of niemand het raar vindt of wil weten waarom”, voor haar 

“magisch” was (Resp. 7). Respondent 7 kon in vrijheid doen waar ze behoefte aan had, 
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mede omdat de aandacht van de overige deelnemers bij de talking object was. Het uiting 

geven aan de kwetsuren, teleurstelling, boosheid of angsten wordt door respondenten 

‘schaduwwerk’ genoemd. De ‘schaduw’ in schaduwwerk verwijst ernaar dat dit werk niet 

plaatsvindt in de volle openbaarheid, maar in een veilige afgesloten ruimte. Door hier 

ruimte aan te geven zouden meer plezier en liefde kunnen vrijkomen. Hierbij helpt het 

gezien en gehoord te worden door andere vrouwen, die steun bieden en diegene “helpen 

ermee te zijn” (Resp. 8). Respondent 8 noemt het getuigen (“witnessen”) van andere 

vrouwen “holding space”, wat het “makkelijker en veiliger [maakt] om naar de waarheid 

toe te gaan”. Die waarheid  

 

gaat dan helemaal niet over problemen op het werk, maar in essentie over dat je 

gezien wilt worden. En dat het terug te brengen is naar die paar levensbehoeftes die 

zo collectief zijn. Die allemaal hetzelfde zijn. En waarin we elkaar dan kunnen zien 

als iemand het dan laat zien, omdat je het dan herkent. (Resp. 7).  

 

Hierin zit een kern van de vrouwencirkel die ook ter sprake kwam bij de bespreking van de 

talking object. De vrouwen willen gezien worden, of ze iets te delen hebben of niet. En 

daarbij ook een verbinding met elkaar aangaan. Het delen van elkaars verhalen zou volgens 

de respondenten bekrachtigend werken. Naast het “witnessen” kunnen rituele elementen, 

zoals het vuur als middelpunt, bijdragen aan het deelproces: “Soms deel je iets en dan staar 

je in het vuur (...) en dan wordt het rood of ontvangen, (...) dan gebeurt er echt iets fysieks 

bijna.” (Resp. 9). Het draagt bij aan “een afsluiting, of verwerking van iets, los hebben 

kunnen laten.” (Resp. 9).  

Respondent 3 vertelt over een proces dat ze doorging toen ze zich in de 

vrouwencirkel bewust werd van een geraaktheid. Ze besloot er aandacht aan te besteden en 

te experimenteren met hoe ze uiting kon geven aan het ongemakkelijke gevoel dat was 

ontstaan: In de vrouwencirkel stond het thema seksualiteit en lichamelijkheid centraal 

(trigger). Zij (en andere vrouwen) kwamen erachter dat dit een heel spannend thema was 

(verbinden aan eigen ervaring). Op een gegeven moment spraken de vrouwen naar elkaar 

uit dat ze elke avond als ze samenkwamen met dit thema aan de slag wilden gaan. De eerste 

keer bleef het bij het benoemen van hun spanning omtrent het onderwerp seksualiteit, en de 

manier waarom ze omgaan met het verdriet, de pijn en onzekerheden die ze daarin 

opgelopen hebben. Vervolgens zijn ze stap voor stap oefeningen gaan doen, bijvoorbeeld 

elkaar aanraken in tweetallen. En telkens ja of nee zeggen als ze het wel of niet fijn vonden. 
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Hierin onderzocht Respondent 3 haar eigen grenzen. Bij een bijeenkomst die hierop volgde, 

voelde Respondent 3 zich lekker in haar vel zitten en was zich bewust van haar behoefte 

om aangeraakt te worden. Om dit te mogen vragen aan de andere deelnemers, en 

beantwoord te krijgen, voelde voor haar als een vrije ruimte in de cirkel en in zichzelf.  

 

Analyse op individueel, collectief en maatschappelijk niveau  

Uit de data blijkt dat door de rituele elementen in de vrouwencirkel, zoals het beginritueel, 

de talking circle en de rituele objecten, emotionele processen gestart of geïntensiveerd 

worden. Deze processen worden geïnterpreteerd als zingevingsprocessen omdat ze door de 

respondenten in verband worden gebracht met de zin van het menselijk bestaan. De 

zingevingsprocessen van de deelnemers blijken betrekking te hebben op drie niveaus die 

worden aangeduid als het individuele, het collectieve en het maatschappelijke. Het 

individuele betreft de zingevingsprocessen waarbij de respondenten een persoonlijke 

transformatie ondergaan. Het collectieve niveau heeft betrekking op zingevingsprocessen 

waar het individu én de andere vrouwen in de sisterhood bij betrokken zijn. Het derde 

niveau gaat om het uitdragen van de zingevingsprocessen (individueel en collectief) buiten 

de vrouwencirkel.  

Met betrekking tot het individuele niveau gaven respondenten aan zich lichter te 

voelen na het bijwonen van een vrouwencirkel. Ze voelden zich meer verbonden met 

zichzelf, en voelden zich meer thuis in hun vrouw-zijn. Respondent 3 vertelt over haar 

eerste vrouwencirkel waarbij ze zich realiseerde, “als ik gewoon blijf bij wat er is, dan 

word ik geaccepteerd. Dan gebeurt er niets. Die vrouwen keken me gewoon accepterend 

aan en dat mocht er zijn.” Ze stond zichzelf toe haar eigen kwetsbaarheid te tonen, “de 

verstopte plek die je normaal in het dagelijks leven door allerlei omstandigheden het liefst 

bedekt laat” (Resp. 7). Juist door alles te accepteren, het schaduwwerk en het boos-zijn 

“gaan ze alleen maar veel meer bijdragen aan het licht.” (Resp. 7). De situatie in de wereld 

verandert niet, maar iets in de respondent of haar beleving wel, waardoor er, volgens 

respondent 9, nieuwe stapjes in het zingevingsproces gezet kunnen worden. Het doorlopen 

van deze zingevingsprocessen, het “iets meer kunnen herstellen op zijn eigen plek” (Resp. 

7), gunnen de respondenten alle mensen, en vrouwen in het bijzonder.  

Op collectief niveau spreken de vrouwen van sisterhood. Volgens de respondenten 

is dit een samenzijn van verbinding en veiligheid tussen vrouwen. In plaats van de spanning 

van jaloezie, pijntjes en andere moeilijkheden die ze veelal voelen in het samenzijn met 
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vrouwen ervaren ze het in de vrouwencirkel als heel bekrachtigend om met uitsluitend 

vrouwen samen te zijn. 

Het maatschappelijke niveau tenslotte draait om het uitdragen van de individuele en 

collectieve zingevingsprocessen. Dit komt het sterkst naar voren in het uitdragen van de 

sisterhood buiten de vrouwencirkels. Respondent 7 geeft aan dat ze 

 

een diep geloof [heeft] en diep gemotiveerd ben dat als we onszelf en de vrouwen 

die we liefhebben om ons heen en het liefst alle vrouwen terug kunnen brengen naar 

dit punt, dat ik echt oprecht geloof dat er veel meer liefde op de wereld en veel meer 

wereldvrede en dat wij vrouwen daarmee zo’n liefdevolle mega kracht bezitten. En 

dat dat precies is wat de wereld op dit moment zo hard nodig heeft. En dat het dus 

ook strijdloos is. Het is niet doen, het is niet de barricades op, het is juist terug, 

naar die rust naar die veiligheid. (Resp. 7) 

 

Zowel bij de vrouwen zelf als voor de hele kosmos, zou er, volgens de respondenten, meer 

verzorgd en geheeld moeten worden.  

 

De zingevingsprocessen uit de data, van de ‘trigger’ tot de analyse van zingeving op drie 

niveaus, laat zien dat vrouwen baat hebben bij de vrouwencirkel en de rituele elementen. In 

bepaalde gevallen spelen er bij de deelnemer vooraf al thema’s waarbij de vrouwencirkel 

helpt “om dat te intensiveren” (Resp. 1), in andere gevallen kan er iets ontstaan doordat de 

vrouwen opgaan in het moment, waardoor er “heel veel gegeven en ontvangen [kan] 

worden” (Resp. 3). De respondenten waren het erover eens dat “het creëren van die 

community en die verbinding weer tot stand brengen en het mogelijk maken van dat soort 

gesprekken, dat zou op veel grotere schaal moeten gebeuren” (Resp. 5).  

 

Op grond van bovenstaande analyse kan geconcludeerd worden dat de rituele elementen die 

gebruikt worden in de vrouwencirkel bijdragen aan het oproepen en begeleiden van 

zingevingsprocessen (tweede deelvraag in het onderzoek). De vrouwen ondergaan 

individuele zingevingsprocessen en spelen tevens een rol bij de zingevingsprocessen van 

andere deelnemers doordat ze getuigen en holding space (ruimte bieden). Een aantal 

respondenten spreekt bovendien de hoop uit dat hun individuele en collectieve 

zingevingsprocessen hun weerklank zullen vinden in de samenleving buiten de deuren van 

de rituele ruimte in de maatschappij.   
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5. Discussie en conclusie 
 

In dit onderzoek zijn de zingevingsprocessen van vrouwen in de rituele bijeenkomst van de 

vrouwencirkel onderzocht. De hoofdvraag: ‘In hoeverre draagt de rituele bijeenkomst van 

de vrouwencirkel bij aan zingevingsprocessen van de deelnemers?’, is uitgewerkt in de 

deelvragen ‘Welke rituele elementen beschrijven de deelnemers aan de vrouwencirkel?’ (i) 

en ‘In hoeverre dragen rituele elementen in de vrouwencirkel bij aan de 

zingevingsprocessen van de deelnemers?’ (ii). De deelvragen zijn beantwoord in de 

resultatensectie in Hoofdstuk 4. Uit de resultaten kwamen vier niveaus naar voren waar de 

zingevingsprocessen van de deelnemers betrekking op hebben: het individuele, het 

collectieve en het maatschappelijke. Deze niveaus zijn kort aangestipt zoals ze naar voren 

kwamen in de data. In dit deel zullen de niveaus achtereenvolgens bediscussieerd worden 

aan de hand van het Theoretisch Kader en aanvullende theorie (hooks, 2015; Johnson, 

2008). Daarna volgt een losstaand thema, namelijk culturele toe-eigening (Rogers, 2006). 

Dit thema komt niet expliciet naar voren in de ervaringen van de deelnemers, maar komt 

voort uit reflectie op de resultaten en het ritueel als geheel. Na de discussie wordt de 

hoofdvraag beantwoord in de conclusie. Als laatste wordt ingegaan op de beperkingen van 

het onderzoek en worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek gegeven.  

 

5.1 Discussie 
 
Individuele zingevingsniveau  

Het eerste niveau waar de zingevingsprocessen van de respondenten betrekking op hebben 

is het individuele niveau. De deelnemers doorlopen persoonlijke zingevingsprocessen in en 

door de vrouwencirkel. Uit de data blijkt dat het ritueel ondersteuning biedt bij de zeven 

zingevingsbehoeftes zoals beschreven in het Theoretisch Kader: doelgerichtheid, 

samenhang, waardevolheid, verbondenheid, transcendentie, competentie en erkenning, 

waardoor een gevoel van gemotiveerd zijn en welbevinden ervaren wordt (Alma & 

Smaling, 2010). Deze zeven zingevingsbehoeftes worden kort toegelicht. In de 

vrouwencirkel worden rituele handelingen uitgevoerd, zoals geleidde meditaties, zodat 

deelnemers bij hun diepere, innerlijke behoefte komen. Ze proberen afstand te nemen van 

maatschappelijke verwachtingen, en aandachtig stil te staan bij wat hun ten diepste 

beweegt. Op deze manier kan duidelijk worden wat voor de vrouwen van waarde is 

(waardevolheid), en vanuit daar kunnen doelen geformuleerd worden (doelgerichtheid). 
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Samenhang wordt gezocht door het verkleinen van de discrepantie tussen ‘situational 

meaning’ en ‘global meaning’ van de respondenten (Park, 2010). Dit gebeurt onder andere 

door het delen van ervaringen in de ‘talking circle’ en het uitvoeren van rituele 

handelingen. Dit betreft bijvoorbeeld ervaringen waar de buitenwereld of de binnenwereld 

als onbegrijpelijk wordt ervaren. Echter blijkt uit de resultaten dat het vinden van een 

‘oplossing’ voor gevoelens van discrepantie niet voorop staat in de vrouwencirkel. Hiermee 

wordt duidelijk dat de vrouwencirkel geen therapeutische insteek heeft, waar gestreefd 

wordt naar het oplossen van lijden. In sommige gevallen wordt gewerkt aan acceptatie van 

ervaren leed, met behulp van zelfcompassie. Zelfcompassie valt onder de 

zingevingsbehoefte ‘waardevolheid’, en vertaalt zich in zelfaanvaarding, “inclusief het 

accepteren van de eigen pijn, zwakheden en onvolkomenheden” (Alma & Smaling, 2010, p. 

20). Zelfcompassie heeft een plek in de vrouwencirkel door de zelfzorg die beoefend wordt. 

De respondenten nemen tijd voor zichzelf, luisteren naar hun gevoelens en proberen hun 

schaduwkanten te accepteren. En in dat proces verbondenheid te voelen met anderen. 

‘Verbondenheid’ heeft betrekking op de emotionele verbinding met de ander. Dit komt tot 

uiting in de talking circle waar aandachtig naar elkaar geluisterd wordt en er verbinding 

gezocht wordt in de herkenning van elkaars ervaringen. Hierbij wordt de ander in zijn 

andersheid erkend, bijvoorbeeld door niet op elkaar te reageren maar enkel ‘aho’ of ‘ahe’ te 

zeggen, ter bevestiging dat de ander gehoord is. De zingevingsbehoefte ‘erkenning’ gaat 

om het erkennen van zowel de ander als het zelf. Hier wordt aan gewerkt door ruimte te 

geven aan elkaars schaduwkanten en elkaar, inclusief deze kanten te erkennen. De laatste 

twee zingevingbehoeftes kunnen in de vrouwencirkel aan elkaar verbonden worden. 

‘Competentie’ heeft betrekking op het vertrouwen dat men in staat is adequaat te handelen. 

‘Transcendentie’ gaat om het overstijgen van het alledaagse, en het exploreren van nieuwe 

mogelijkheden. In de vrouwencirkel oefenen de deelnemers met handelingsmogelijkheden 

die anders zijn dan wat ze kennen: ze dansen zoals ze niet eerder deden, ze raken zichzelf 

of elkaar op een ongekend intieme wijze aan en ze delen ervaringen met elkaar die ze met 

niemand anders delen. Ze onderzoeken hiermee wat adequaat handelen voor hen inhoudt, 

door nieuwe handelingswijzen uit te proberen. Wanneer voldaan wordt aan een of meerdere 

van deze zeven zingevingsbehoeftes, zouden de vrouwen een gevoel van gemotiveerd zijn 

en welbevinden ervaren (Alma & Smaling, 2010). De respondenten geven aan zich 

‘empowered’, lichter en opgeladen te voelen na de vrouwencirkel.  

De vrouwencirkel en haar rituele elementen blijken betekenisvol te zijn voor de 

zingevingsbehoeftes van de respondenten. Maar een zingevingsproces is meer dan het 
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voldoen aan behoeftes. Bij Park (2010) staat het inpassen van de ‘situational meaning’ in 

de ‘global meaning’ centraal, en in de verbeeldingscyclus van Alma (2020) gaat het om 

verbeeldingsvol zingeven, waarbij de aspecten aandacht, associatie, experiment, anticipatie, 

expressie en reflectie een rol kunnen spelen. De verbeeldingscyclus is in het Theoretisch 

Kader gebruikt ter aanvulling op het ‘meaning-making’ model, om zingevingsprocessen 

mee te nemen die niet ontstaan door een ontwrichtende ervaring. Maar die, zoals uit de data 

bleek, opgeroepen kunnen worden door rituele elementen. 

Het model van Park (2010) vertrekt vanuit de notie dat mensen richtinggevende 

systemen hebben die helpen bij het interpreteren van gebeurtenissen. Zoals besproken in 

het Theoretisch kader probeert het individu bij een ontwrichtende ervaring de gebeurtenis 

(situational meaning) te passen binnen de global meaning. In hoeverre dit lukt, bepaalt de 

mate van ‘distress’. Vervolgens wordt een proces van zingeving in gang gezet om de 

discrepantie tussen situational en global meaning te verkleinen. Verschillende auteurs 

stellen dat de richtinggevende systemen van de mens aan belang inboeten ten gevolge van 

secularisering (Alma, 2020; Wojtkowiak, 2018b). Met betrekking tot zingevingsprocessen, 

kan beargumenteerd worden dat de global meaning van het individu minder bepaald wordt 

door dominante verhalen, zoals religie, waardoor de mens zich moet heroriënteren op wat 

zijn global meaning is. In de data kwam naar voren dat de global meaning van de 

respondenten niet bestaat uit één religieus richtinggevend systeem, maar dat deze vorm 

krijgt door eigen levenservaringen, inspiratievolle verhalen en aspecten van (niet-westerse) 

culturen en levensbeschouwingen. Het verbeeldingsvolle zingevingsproces dat Alma 

(2020) beschrijft in de verbeeldingscyclus zou helpen om nieuwe mogelijkheden van 

zingeven voor te stellen. De vrouwencirkel biedt perspectief op die mogelijkheden. 

Deelnemers komen in contact met nieuwe zingevingsmogelijkheden. Zij kunnen 

bijvoorbeeld een situatie of ervaring in een ander perspectief gaan zien met behulp van 

“sacred rebels”-kaarten, of ze krijgen een gezondere relatie met hun lichaam door een 

visualisatieoefening. De zingevingsprocessen en de vorm waarin ze doorlopen worden in de 

vrouwencirkel, met behulp van de rituele elementen, lijkt de global meaning van de 

deelnemers te voeden. Dit bevestigt wat de zingevingsmodellen van Park (2010) en Alma 

(2020) laten zien, namelijk dat de global meaning door zingevingsprocessen kan 

veranderen. In het geval van de vrouwencirkel lijkt het zingevingskader van de deelnemers 

aangevuld te worden met nieuwe verhalen, verbeeldingen en relationele verhoudingen (tot 

zichzelf en de ander) die ze meekrijgen in het ritueel. Hierbij speelt lichamelijkheid een 

prominente rol, wat tevens in de resultaten naar voren kwam. In de data wordt de 
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baarmoeder, de menstruatiecyclus en de wijsheid die het vrouwelijke lichaam zou 

herbergen besproken. Daarnaast wordt het lichaam actief ingezet om zingevingsprocessen 

op te roepen (‘triggeren’) alsook te begeleiden. In diverse rituele theorieën speelt het 

lichaam een grote rol, onder andere als betekenisgever (Bell, 1987; Bell, 2009a; Bell, 

2009b; Grimes, 2015; Innis, 2004; Rappaport, 1999; Turner, 1969; Van Gennep, 1960). Dit 

is opvallend omdat in theorieën over zingeving het lichaam niet of nauwelijks een rol speelt 

(Alma & Smaling, 2010; Emmons, 2005; Mascaro & Rosen, 2006; Park, 1997; Schnell & 

Keenan, 2011), of pas in beeld komt als er iets ‘mis’ is met het lichaam door ziekte (Park, 

2010; Pöhlmann, Gruss & Joraschky, 2006). Het lichaam kan fungeren als betekenisgever 

in rituelen. Volgens Bell (2009b) zijn rituelen schema’s die de omgeving op een bepaalde 

en gewenste wijze structuren. Deze schema’s worden verbeeld (‘belichaamd’) door 

lichamen. Door de belichaming van schema’s kan men zich anders tot de realiteit gaan 

verhouden. Met het lichaam wordt een andere betekenis aan de realiteit toebedeeld. Dit is 

wat er gebeurt als er transformatie in zingevingsprocessen plaatsvindt: de (perceptie van de) 

realiteit verandert voor de deelnemer aan de vrouwencirkel, wat kan bijdragen aan het 

zingevingsproces. Een voorbeeld hiervan kwam naar voren in de resultaten: Respondent 3 

vertelde over een vrouwencirkel waar de deelnemers aan de slag gingen met het thema 

‘seksualiteit’. Door in een veilige omgeving elkaar aan te raken, kon Respondent 3 ervaren 

hoe haar perceptie van fysieke aanraking (positief) veranderde.  

Het onderscheid tussen lichaam en geest werd door een aantal respondenten 

verworpen. Ze geven aan dat dit aangeleerd zou zijn. Dit komt overeen met wat Johnson 

(2008) de “embodied mind” noemt (Introduction, Philosophical implications, par. 1). 

Johnson (2008) ontkent ook het dualisme van lichaam en geest en stelt dat door de 

voortdurende interactie tussen de embodied mind en de omgeving er zingeving kan 

ontstaan. Zingeving is volgens hem per definitie belichaamd. Bovendien argumenteert hij 

dat vanuit een “disembodied mind” zingeving niet mogelijk is (Introduction, Meaning runs 

deeper, par. 1). In de vrouwencirkel worden rituele handelingen en oefeningen gedaan om 

de verbinding tussen lichaam en geest bewust (opnieuw) te ervaren (Johnson, 2008). De 

prominente rol van lichamelijkheid in de vrouwencirkel lijkt een bewustzijn voor de 

embodied mind te creëeren, waardoor zingevingsprocessen mogelijk worden.  

Aan de hand van de bespreking van de zingevingsprocessen op individueel niveau, 

kan gesteld worden dat het ritueel van de vrouwencirkel als geheel zingevend kan zijn voor 

de deelnemers. De aandacht die uitgaat naar het lichaam vergroot dit zingevende potentieel.  
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Collectieve zingevingsniveau 

Het tweede niveau van zingeving is het collectieve niveau, waarbij de ‘sisterhood’ van 

belang is. Deze wordt volgens de respondenten gevormd door de vrouwen die deelnemen 

aan het ritueel (zowel een specifieke vrouwencirkel, als alle andere vrouwencirkels). 

Binnen de vrouwencirkel vormen de vrouwen een sisterhood doordat ze getuigen bij 

elkaars ervaringen en de ruimte bewaken waarin de processen zich voltrekken (‘holding 

space’). Buiten de cirkel speelt de sisterhood een rol, omdat vrouwen weten dat er een 

groep vrouwen is waar ze op terug kunnen vallen. Het is opvallend dat meerdere 

respondenten aangeven verrast te zijn dat samenzijn met uitsluitend vrouwen zo prettig is. 

Ze benoemen het krabbenmandeffect onder vrouwen: in een mand met krabben zal geen 

krab ontsnappen, omdat wanneer één krab uit de bak klimt, deze naar beneden wordt 

getrokken door de andere krabben. hooks (2015) legt uit hoe dit mechanisme 

maatschappelijk zou werken: “We are taught [by male supremacist ideology] that women 

are ‘natural’ enemies, that solidarity will never exist between us because we cannot, should 

not, and do not bond with one another. We have learned these lessons well.” (p. 43) Ze 

vervolgt; “We must unlearn them if we are to build a sustained feminist movement. We 

must learn to live and work in solidarity. We must learn the true meaning and value of 

sisterhood.” (hooks, 2015, p. 43). In de vrouwencirkel vormt de sisterhood een 

‘communitas’ tegen de buitenwereld (Turner, 1969, p. 131). De deelnemers bieden tijdelijk 

een anti-structuur aan de (patriarchale) structuur van de buitenwereld, en binnen deze anti-

structuur kan transformatie plaatsvinden. Volgens Turner (1969) zou de communitas voor 

maatschappelijke verandering kunnen zorgen, omdat de structuur binnen het ritueel 

meegenomen wordt naar de ‘buitenwereld’. Hiermee komen we bij het derde niveau van 

zingevingsprocessen: het maatschappelijke niveau.  

 

Maatschappelijke zingevingsniveau 

Het maatschappelijke niveau heeft betrekking op wat een aantal respondenten ‘feminisme’ 

noemen. In de communitas keren deelnemers naar binnen en voelen wat zich in hun 

binnenste afspeelt, los van culturele constructen en (patriarchale) verwachtingen. Ze zeggen 

opgedane inzichten mee te nemen in hun handelen buiten de vrouwencirkel, waardoor de 

heersende structuur in de buitenwereld beïnvloed wordt door de anti-structuur in de 

communitas. Dit sluit aan bij hoe Turner (1969) maatschappelijke verandering voorstelt. Ik 

noem het feminisme van de respondenten een ‘introvert’ feminisme, omdat het van binnen 

naar buiten beweegt. Respondenten geven aan door naar binnen te keren en van daaruit 
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(voor zichzelf) te zorgen, ze verzet bieden aan patriarchale structuren en verwachtingen. Uit 

de data kwam naar voren dat dit betrekking kan hebben op bijvoorbeeld de ‘keuze’ om 

kinderen te krijgen, of de ‘keuze’ wel of niet fulltime te werken. Audre Lorde (1988) heeft 

zelfzorg een politieke betekenis gegeven: “caring for myself is not an act of of self-

indulgence, it is self-preservation, and that is an act of political warfare” (Epilogue, par. 1). 

Lorde deed deze uitspraak tijdens haar strijd tegen kanker en de politieke status quo. Waar 

haar feminisme strijdbaar was, de barricades op en expressief, is het ‘introverte feminisme’ 

vooral latent aanwezig en volop in ontwikkeling. Dit blijkt uit de voorzichtigheid waarmee 

sommige respondenten de vrouwencirkels relateren aan feminisme, en dat er geen 

vastomlijnd en eensgezind ‘feministisch’ streven uit de data naar voren komt. De verdere 

ontwikkeling van dit introverte feminisme zal moeten uitwijzen of het voor 

maatschappelijke transformatie kan zorgen, en of het een verbeeldingsvolle “practice of ‘as 

if’” is, van “spaces where alternative forms of agency can be engendered” waar nieuwe 

vormen van politieke, subjectiviteit in de communitas verkend worden (Braidotti, 1994, p. 

7).  

 

Culturele toe-eigening 

Het thema culturele toe-eigening (‘cultural appropriation’) staat los van de drie niveaus 

waar de zingevingsprocessen van de respondenten betrekking op hebben, maar kwam naar 

voren door een reflectie op de resultaten als geheel. Culturele toe-eigening is in rituele 

studies een belangrijk, maar onderbelicht fenomeen (Gordon-Lennox, 2017b). Culturele 

toe-eigening is “the use of a culture’s symbols, artifacts, genres, rituals or technologies by 

members of another culture.” (Rogers, 2006, p. 474). De vrouwencirkel is een hedendaags 

ritueel bestaande uit elementen uit verschillende culturen, religies en levensbeschouwingen 

(Longman, 2018). Respondenten zijn zich niet altijd bewust van de oorsprong van een 

element en schromen niet om elementen uit andere, voor hen onbekende culturen te 

gebruiken10. Dit geldt bijvoorbeeld voor het bezigen van de term ‘aho’ of ‘ahe’, wanneer je 

uitgesproken bent in de talking circle. Respondenten gaven verschillende vertalingen van 

het woord, en zeiden niet precies te weten wat het betekent, maar wel dat het ‘iets 

sjamanistisch’ is. Daarnaast wordt door respondenten de talking circle gerelateerd aan de 

‘sharing circles’ van inheemse volkeren in Noord-Amerika. In hoeverre het 

‘oorspronkelijke’ element op de juiste wijze wordt gebruikt in de vrouwencirkel, lijkt de 

 
10 In de interviews is niet expliciet gevraagd naar de rol van culturele toe-eigening in de vrouwencirkel.   
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respondenten niet te deren. Rogers geeft dan ook aan dat “if the history of a cultural 

practice is traced far enough, its hybridity (impurity) will almost inevitably be 

demonstrated.” (2006, p. 497). Is het laakbaar dat elementen, van bijvoorbeeld de Native 

Americans, verwerkt worden in vrouwencirkels in Nederland? Rogers (2006) argumenteert 

van wel. In het proces van culturele toe-eigening komen de identiteiten van individuen, 

gemeenschappen en hun sociaal-politieke posities in het geding. De sociaal-politieke 

positie heeft betrekking op de onderlinge machtsverhoudingen en deze bepalen in hoeverre 

culturele toe-eigening problematisch is. In het geval van de vrouwencirkel is het opvallend 

dat elementen uit de Native American tradities gebruikt worden, terwijl ze hiervoor geen 

erkenning krijgen of er toestemming is gevraagd om de elementen te mogen gebruiken. 

“Acts and conditions of appropriation vary in terms of the degree and relevance of 

(in)voluntariness, (in)equality, (im)balance, and (im)purity” (Rogers, 2006, p. 499). Met 

deze aspecten zouden zowel rituele theoretici als de beoefenaars van rituelen bewust en 

zorgvuldig om moeten gaan. Gordon-Lennox stelt voor om te ritualiseren “with the stuff in 

our drawers” (2017a, p. 52). Met andere woorden, dat rituele elementen gebruikt worden 

uit de eigen cultuur. Hiermee zou voorkomen worden dat men vervalt in een “spiritual 

imperialism that mirrors Western culture’s historic sense of ownership of the world.” 

(Grimes, 2016 in Gordon-Lennox, 2017a, p. 52). Een nadere reflectie op culturele toe-

eigening binnen rituelen, en specifiek in de vrouwencirkel is mijns inziens gewenst.  

 

5.2 Conclusie 
 
De vrouwencirkel is een hedendaags ritueel waaraan een toenemend aantal vrouwen 

meedoet. Doorgaans worden rituelen ingezet op momenten van overgang of ontwrichting, 

wanneer de vraag naar zin opspeelt. In deze studie is onderzocht in hoeverre het ritueel van 

de vrouwencirkel bijdraagt aan de zingevingsprocessen van de deelnemers. Het onderzoek 

laat zien dat de vrouwencirkel bijdraagt aan zingevingsprocessen op drie niveaus: Het 

eerste niveau heeft betrekking op het individu. Deelnemers doorlopen persoonlijke 

zingevingsprocessen die al spelen voorafgaan aan hun deelname óf de processen worden 

aangewakkerd door de rituele elementen. De zingevingsmodellen van Park (2010) en Alma 

(2020) laten zien dat het doorlopen van zingevingsprocessen de global meaning kan 

veranderen. Dit draagt bij een hoe de deelnemers omgaan met zingevingsprocessen in de 

toekomst. Het lichaam speelt zowel bij de rituele elementen als in de zingevingsprocessen 

in de vrouwencirkel een prominente rol. Het tweede niveau heeft betrekking op het 
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collectief dat de deelnemers vormen: de sisterhood. Deze communitas biedt een 

tegengewicht aan de (patriarchale) cultuur en de verwachtingen die in de wereld buiten de 

vrouwencirkel zou heersen, en waar de deelnemers zich tegen verzetten. De deelnemers 

nemen de ervaring van sisterhood mee in hun leven buiten het ritueel, en hopen op deze 

manier de dominante structuren stapsgewijs te veranderen. Dit is het maatschappelijke 

niveau waar de zingevingsprocessen betrekking op hebben. Het ‘introverte feminisme’, dat 

een feminisme van binnenuit beschrijft, wordt voorzichtig beoefend en uitgedragen.  

 

5.3 Beperkingen onderzoek 
 

Dit onderzoek heeft een aantal beperkingen. De eerste heeft betrekking op de geringe 

dataset. Met tien interviews en twee participerende observaties kon het fenomeen van de 

vrouwencirkel en de ervaringen van betrokkenen maar ten dele in kaart gebracht worden. 

Er is gepoogd om vrouwen uit verschillende delen van Nederland te betrekken bij het 

onderzoek, maar desondanks is de meerderheid woonachtig in de randstad. De 

respondenten bezochten wel vrouwencirkels verspreid over het hele land, waardoor er toch 

diverse cirkels zijn meegenomen in de analyse. Met betrekking tot de participerende 

observaties was het, in verband met de maatregelen rondom het COVID.19 virus, niet 

mogelijk om meer dan twee observaties te doen. Als meer vrouwencirkels waren 

bijgewoond, hadden uiteraard meer rituele elementen ‘in actie’ kunnen worden 

geobserveerd. 

Een andere beperking van het onderzoek heeft betrekking op het zingevingsproces. Deze 

kan kort van aard zijn en beginnen en eindigen in de vrouwencirkel, maar over het 

algemeen is dit een proces dat zich over langere tijd, en over meerdere bijeenkomsten 

uitspreidt. In de interviews bleek het soms lastig om te onderscheiden welk deel van het 

zingevingsproces zich in en door de vrouwencirkel afspeelt. Voor een toekomstig 

onderzoek zou er een case-study van diverse sessies binnen één bepaalde vrouwencirkel 

kunnen worden, waarbij de vrouwen voor langere tijd gevolgd en meerdere keren 

geïnterviewd worden.  

Een laatste beperking heeft betrekking op mij als onderzoeker. Ik ben, net als de 

respondenten, een vrouw, waardoor ik wellicht niet geheel onbevooroordeeld was. 

Bovendien had ik voorafgaand aan het onderzoek al eens een vrouwencirkel bezocht. 

Anderzijds droeg het feit dat ik enige ervaring had met de vrouwencirkel, eraan bij dat ik 
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toegelaten werd als onderzoeker. Maar het voelde soms onnatuurlijk om als een ‘innocent 

researcher’ te vragen naar de, voor mij ogenschijnlijke bekende weg en desondanks 

nieuwsgierig te blijven. Een volgende keer zou dit ondervangen kunnen worden door de 

interviews door/met mede-onderzoekers af te nemen voor wie de vrouwencirkel helemaal 

nieuw is, of de interviews (ook) te laten coderen door mede-onderzoekers.  

 

5.4 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

Een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek zijn hierboven al aan bod gekomen bij het 

benoemen van de beperkingen: de dataset vergroten (zowel het aantal respondenten, als het 

aantal diepte-interviews en participerende observaties), het fenomeen van de vrouwencirkel 

als casestudy onderzoeken en over langere tijd uitspreiden, en het onderzoek met meerdere 

onderzoekers uitvoeren. Een laatste aanbeveling voor vervolgonderzoek heeft betrekking 

op het exploratieve karakter van deze studie. Het onderzoek is open van aard, wat 

resulteerde in uiteenlopende zingevingsprocessen van de deelnemers, al naar gelang hun 

persoonlijke situatie. Het zou wellicht interessant zijn om de respondenten te selecteren 

naar leeftijd om zicht te krijgen op specifieke (zingevings)thema’s en bijbehorende rituele 

elementen die spelen, bijvoorbeeld rondom adolescentie of de menopauze.  
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Bijlagen  
 

Bijlage 1. Definities van ritueel  

 

Tabel 4: Alfabetisch geordende definities van ritueel  

Auteur Definitie/omschrijving 

Bell  Bell (2009b) prefereert de term ‘ritualization’ boven ritueel. Ze 

omschrijft ritualisering als “a way of acting that is designed and 

orchestrated to distinguish and privilege what is being done in 

comparison to other usually more quotidian activities.” (p. 74). 

Ritualisering is een manier van handelen, waarbij de wijze van 

handelen maakt dat de activiteit als bijzonder wordt ervaren (Bell, 

2009b, p. 220). 

 

Grimes  Grimes weerhoudt zich ervan een sluitende definitie te geven van 

ritueel, maar omschrijft het als belichaamd, voorgeschreven, 

gecondenseerd en opgevoerd (2014, p. 195). Het speelt zich 

tegelijkertijd af op cognitief, emotioneel en fysiek niveau. Rituelen 

communiceren betekenis en waarden, en “rarely, if ever, are they 

morally neutral.” (p. 325).   

 

Moore & Myerhoff  “Ritual imitates the rhythmic imperatives of the biological and physical 

universe, thus suggesting a link with the perpetual processes of the 

cosmos. It thereby implies permanence and legitimacy of what are 

actually evanescent cultural constructs. In the acting, stylization and 

presentational staging, ritual is attention-commanding and deflects 

questioning at the same time.” (p. 8). Ritueel is volgens Moore & 

Myerhoff (1977) een vorm die bepaalde betekenissen aan haar 

elementen geeft.   

 

Rappaport  Ritueel wordt door Rappaport (1999) gedefinieerd als “the performance 

of more or less invariant sequences of formal acts and utterances not 

entirely encoded by the performers (p. 24).  
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Turner Turner volgt in zijn definitie Wilson (1954)11: “Ritual reveals values at 

their deepest level... men express in ritual what moves them most, and 

since the form of expression is conventionalized and obligatory, it is 

the values of the group that are revealed. I see in the study of rituals the 

key to an understanding of the essential constitution of human 

societies.” (Turner, 1969, p. 6). Bovendien kunnen rituelen voor 

transformatie zorgen bij het individu en de gemeenschap (p. 94).  

 

 

 

 

  

 
11 Wilson, M. (1954). Nyakyusa ritual and symbolism. American Anthropologist, 56(2).  
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Bijlage 2. Definities van zingeving 

 

Tabel 5: Alfabetisch geordende definities van zingeving 

Auteur Definitie 

Alma & Smaling  Alma & Smaling (2010) definiëren (existentiële) zingeving als “een 

persoonlijke verhouding tot de wereld waarin het eigen leven geplaatst 

wordt in een breder kader van samenhangende betekenissen, waarbij 

doelgerichtheid, waardevolheid, verbondenheid en transcendentie worden 

beleefd, samen met competentie en erkenning, zodat ook gevoelens van 

gemotiveerd zijn en welbevinden worden ervaren. (p. 23) 

 

Baumeister Om tot zingeving te komen moet volgens Baumeister (1991) voldaan 

worden aan de vier zingevingsbehoeftes: “purpose, value, efficacy, and 

self-worth.” (p. 29). Als hier aan voldaan wordt ervaart een individu 

voldoende zingeving.  

 

Mooren  Voor Mooren (2011) is zingeving is gelaagd fenomeen, die zowel gaat 

over de dagelijkse beslommeringen als de fundamentelere opvattingen 

over het bestaan. Het gaat om “het onontkoombare gegeven dat mensen 

zich continu (zowel onwillekeurig als doordacht) verhouden tot het leven, 

mens en wereld en tot ontwikkelingen en gebeurtenissen waar ze in 

betrokken zijn of waarvan ze getuige zijn.” (p. 45).  

 

Park  Park (2010) definieert zingeving (meaning-making), in navolging van 

Baumeister (1991, p. 15), als een “mental representation of possible 

relationships among things, events, and relationships. Thus, meaning 

connects things.” 

 

Van der Lans  Zinbeleving is een complexe psychische toestand die bestaat uit de 

volgende elementen: 1. Besef van cognitief-affectieve controle (als 

resultaat van herkennen en begrijpen); 2. Doelgerichtheid; 3. Vitaal lust- of 

geluksgevoel. De vraag naar zinbeleving, de zinvragen, worden gesteld 

wanneer men “een discrepantie ervaart tussen het leven, zoals het feitelijk 

verloopt, en het levensideaal.” (Van der Lans, 1992, p. 8).  
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Bijlage 3. Grimes’ rituele elementen  

 

Tabel 6: Aangepaste van Grimes' (2014) rituele elementen 

Elements Considerations 

1. Ritual Actions • the ritual event, the whole rite, the “plot” of the action as it 

moves from beginning through middle to end 

• constituent actions that make up the ritual, their phasing, 

rhythm, and style, the connections or disconnections among 

them, habitual vectors of bodily movement 

• genres and styles of action, their form, medium, pacing, 

mood, tone 

• facilitating, preparatory, or behind-the-scenes actions, clean-

up and take-down activities  

• influences on the actions, precedents, causal forces, and 

covariants (actions that vary in tandem with other actions)  

• reactions, or responses, to the ritual, consequential actions, 

functions of the ritual  

• actions that change things, actions that keep things the same  

• acts of avoidance, actions avoided  

• acts of receptivity, instances of passivity 

• actions that mirror or allude to other actions, mimesis  

• artistic actions, e.g., singing, dancing  

• the framing of the ritual, its social-cultural placement, taken-

for-granted assumptions about it, definition of the ritual 

situation  

2. Ritual Actors  • bodies in motion, bodily comportment 

• persons performing gestures and postures 

• the senses, sensing, sensory preferences 

• ritual actors’ self-awareness and other-awareness 

• participants’ personal feelings, attitudes, values, beliefs, 

purpooses (explicit and conscious), intentions (tacit, 

preconscious) 

• identities, personal and collective, of ritual participants 
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• ritual agents constructing, enacting, maintaining, and 

revising rites 

• ritualists’ attribution of agency to non-human ritual actors 

• ritual actors entering and exiting rituals 

• ritually inflected behavior outside of ritualistic 

circumstances 

• participants interpreting, evaluating, and talking about 

rituals 

3. Ritual Places • sacred places, nonsacred places, special places 

• proper placement, positioning, geographical and 

cosmological orientations; spatial contiguity 

• land, nature, cosmos 

• sets, settings, backdrop, backstage 

• natural and constructed places 

• indoor and outdoor places 

• symbolic positions and prepositions: above/below, 

center/periphery, up/down, open/closed, private/public 

 

4. Ritual Times • duration, phasing, rhythm 

• kinds of time, e.g., ordinary and special, lunar/solar 

• seasons 

• cycles, life cycles 

• eras 

• the beginning of time, the end of time 

• temporal markers in the ritual 

• tradition, accumulation across time 

• timing, appropriateness 

• calendrical time, clock time, experienced time 

• tenses, tense usage  

 

5. Ritual Objects • properties, material culture, possessions 

• classes of things; distinctions, divisions, dualisms: 

owned/not owned, inherited/bought, made/found, 



 81 

animate/inanimate, valuable/valueless, treasure/trash, 

displayed/hidden 

• the construction, preservation, and disposition of ritual 

paraphernalia 

• costume, dress, e.g., masks, clerical garb • art objects, e.g., 

paintings, sculpture 

• edible things, foodstuffs  

6. Ritual 

Languages 

• nonlinguistic utterances, e.g. speaking in tongues 

• things said and words sung during ritual performance 

• words that do things (performative utterances) 

• words, written or spoken, that facilitate the rite, e.g., texts, 

scripts, scenarios, rubrics, instructions 

• backstage and pre-ritual talk 

• words after or about the rite, e.g., interpretation, exegesis, 

criticism, theorizing 

• oral teaching about ritual 

• linguistic genres, kinds/ways of speaking regarding ritual 

• texts, writing, books, libraries, and other sources of ritual 

knowledge 

• views of language, uses of archaic or languages 

• expressions of belief, creeds, worldviews  

 

7. Ritual Groups • ritual groups and organizations 

• social distinctions, e.g., gender, class, ethnicity, age; the 

ritual buttressing or subversion of these; inclusion and 

exclusion 

• collective ideas, worldviews, attitudes—both espoused and 

implied 

• values or virtues, e.g., kindness, bravery, generosity, 

truthfulness  

• vices, taboos, things forbidden or rejected  

• means of transmitting values and practices  

• the politics and economics of ritual  

• collective and individual agency  

• ritual hierarchy, power, equality  
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• ritual leaders, ritual followers, facilitators  

• ritual’s relation to various cultural domains, e.g., politics, 

arts, medicine  

 Noot. Aangepast van “The Craft of Ritual Studies” door Grimes, R.L., 2014, p. 237-241, Oxford, 

United Kingdom: Oxford University Press.   
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Bijlage 4. Wervingstekst voor respondenten van onderzoek naar de vrouwencirkel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot. Geplaats in de Facebookgroep ‘Hoedsters van de rode tent’ en ‘Vrouwencirkels’. 

 

 

 

  

Beste vrouwen, 
  
Sinds een jaar bezoek ik een vrouwencirkel/rode tent en ben ik geraakt door deze bijzondere 
bijeenkomsten. Daarom besloot ik mijn afstudeerscriptie aan de Universiteit voor 
Humanistiek over het onderwerp te schrijven. Ik heb deelgenomen aan een bijeenkomst in 
Den Haag en Utrecht, en heb gesprekken gehad met een aantal vrouwen.  
Maar ik ben op zoek naar meer vrouwen uit verschillende cirkels/tenten, die hun ervaringen 
willen delen.  
Zou jij je ervaringen met de vrouwencirkel/rode tent, geheel geanonimiseerd, met mij willen 
delen? De gesprekken duren 1,5 uur en zullen vanwege de COVID.19 maatregelen digitaal 
plaatsvinden.  
Ik hoor graag van jullie! Kan met een reactie op dit bericht, dan neem ik contact met je op via 
een persoonlijk bericht. Of je kan mij een persoonlijk bericht sturen. En twijfel je of heb je 
nog vragen, schroom niet om een bericht te sturen! 
 
Met vriendelijke groet, Jolijt 
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Bijlage 5. Interviewguide 

 
INTERVIEWGUIDE 
 

Introductie: 

§ Wederzijdse kennismaking 

§ Introduceren onderzoek 

§ Vertrouwelijkheid benadrukken: respondent geanonimiseerd  

§ Dictafoon, uitleg en akkoord 

§ Informed consent, uitleg en akkoord 

 
Interview: 

1. Wat is je naam?  

2. Wat is je leeftijd?  

3. Waar kom je vandaan? 

4. Dagelijkse bezigheid (werk, studie)?   

5. Waar vindt de vrouwencirkel/rode tent plaats waar je aan deelneemt?  

 

Topic 1: Algemeen  

1. Kan je mij vertellen over de vrouwencirkel(s) waar je aan deelneemt?  

- waar vindt die plaats?  

- hoeveel vrouwen nemen er deel aan?  

- wat voor vrouwen zijn het? Leeftijd, achtergrond, werk?  

2. Hoe ben je met die vrouwencirkel (of het fenomeen van de vrouwencirkels in het 

algemeen) in aanraking gekomen? 

- wanneer was dit? (op een bepaald moment in je leven, of toeval?) 

 

Aan initiatiefnemers:  

a. Wanneer ben je vrouwencirkels gaan organiseren?  

b. Om welke reden/vanuit welke behoefte ben je vrouwencirkels gaan organiseren? 

c. Wat wil je overbrengen/bereiken met de vrouwencirkel?  

d. Hoe richt je de vrouwencirkel in? Qua thema’s, activiteiten, rituelen? 

 

Topic 2: Zingevingsbehoeften/processen  
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3. Wat sprak je in eerste instantie aan in de vrouwencirkel?  

4. Wat spreekt je nu aan? / Waardoor neem je er (nog steeds) deel aan?  

5. Vanuit welke behoefte(s) neem je deel aan de vrouwencirkel?  

6. Hoe helpt de vrouwencirkel je? Waarin helpt die je? 

7. In hoeverre neem/nam je deel aan de (eerste) vrouwencirkel op een bijzonder 

moment in je leven? Was er sprake van een transitie/ overgang in je leven? Wat was 

de rol van de vrouwencirkel hierin?  

 

Topic 3: (rituele) Invloed vrouwencirkel 

8. Wat gebeurt er tijdens een vrouwencirkel?  

- activiteiten, handelingen, rituelen..  

9. Wat is het effect van die activiteiten, handelingen, rituelen met je? (tijdens, vlak 

erna, in je leven) 

> voorbeelden? 

10. Wat voor onderwerpen komen er aan bod? Hoe komen die aan bod? 

11. Wat doet het ‘behandelen’ van die onderwerpen met/voor jou? (tijdens, vlak erna, in 

je leven) 

> voorbeelden? 

 

Afsluiting 

Wil je nog iets toevoegen, wat nog niet gezegd of besproken is?  

Wil je de resultaten na afloop van het onderzoek inzien?  

Hartelijk dank! 
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Bijlage 6. Observatieguide 

 

PARTICIPERENDE OBSERVATIEGUIDE 
 

Topic 1. Actoren 

Hoeveel deelnemers/initiatiefnemers zijn er aanwezig?  

Wat zijn de leeftijden (ongeveer) van de deelnemers?  

Wat is hun achtergrond? (werk, gezin, afkomst) 

 

Topic 2. Ruimte 

In wat voor ruimte vindt het plaats? 

Hoe is de ruimte ingericht? 

Wat voor objecten zijn er? 

Hebben die een bepaalde betekenis? 

Hoe ruikt het?  

Zijn er geluiden in de ruimte? 

Is het licht/donker?  

Wat is het effect van de ruimte op de deelnemers/de bijeenkomst?  

 

Topic 3. Algemeen over de vrouwencirkel 

Wat wordt er verteld over de vrouwencirkel?  

Over wat het is?  

Over wat er gaat gebeuren?   

Over wat het doel/de bedoeling is?  

Over in hoeverre er iets van de deelnemers verwacht wordt?  

 

Topic 4. In de vrouwencirkel 

Wat gebeurt er in de vrouwencirkel? Begin, midden, einde? 

Wordt het begeleid? Hoe?  

Wat voor activiteiten/rituelen/handelingen worden uitgevoerd?  

Wat zijn onderwerpen/thema’s die besproken worden? Door initiator/door deelnemers?  

Hoe wordt er over onderwerpen/thema’s gesproken?  

Hoe wordt er op de onderwerpen gereageerd? Hoe wordt er op elkaar gereageerd?  

Hoe gaan de deelnemers met elkaar om? Verbaal, non-verbaal? 
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Wat is de sfeer van de vrouwencirkel?  

Wat is het effect van die sfeer op de deelnemers/op wat er gebeurt?  
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Bijlage 7. Codebomen bij Hoofdstuk 4.1 Rituele elementen 
 
 

 
Figuur 2: Codeboom bij ritueel element: ritual action  

 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 3: Codeboom bij ritueel element: ritual actors 
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Figuur 4: Codeboom bij ritueel element: ritual places 

 
 
 
 
 

 
 

Figuur 5: Codeboom bij ritueel element: ritual times 
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Figuur 6: Codeboom bij ritueel element: ritual objects 

 
 

 
Figuur 7: Codeboom bij ritueel element: ritual languages 
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Figuur 8: Codeboom bij ritueel element: ritual groups 
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