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Een sauna is een lustoord voor het lichaam, een klooster is dat voor de ziel. Deel enkele 
dagen je leven met monialen 1, geef je aan hun dagritme over en neem een stichtelijk boek 
mee om je tussen de getijden 2 door te bezinnen. Zet vooral de kloktijd stil! Over deze 
‘sauna voor de ziel’ ga ik iets schrijven. 
 
 
ABDIJVIERDAAGSE 
 
In de tweede week van februari 2011 brengen mijn partner en ik enkele dagen door in de 
abdij Onze Lieve Vrouw van Koningsoord. Deze ligt midden in de bossen bij Oosterbeek.  
Voor Marcel is het een unieke ervaring: voor het eerst in zijn bijna vijftigjarige leven 
deelt hij enkele dagen zijn leven met monialen, in dit geval trappistinnen. 3 Voor mij is 
het de eerste keer zónder pabostudenten, dus zonder de last van verantwoordelijkheid 
voor een groep op je schouders. 
 
De abdij met haar bijna dertig bewoonsters – er zitten ook jonkies bij - voelt aan als een 
warm bad. De ontvangst is allervriendelijkst: de portierster, zuster Scholastica, en de 
gastenzuster, Hadewych, nemen alle tijd voor je. Haast is hier taboe. Hadewych toont de 
ruimten die voor gasten belangrijk zijn: als eerste de kapel, vervolgens de huiskamer, 
refterr, keuken en onze eigen eenpersoonskamers. 
 
Het gebouw, een schepping van GSG Architecten, is fonkelnieuw. De gemeente Arnhem 
wil de oorspronkelijke bebouwing van het landschap zoveel mogelijk behouden: daarom 
moet de boerderijachtige oudbouw in het nieuwe geheel opgenomen worden. De nonnen 
hebben vanwege bouwplannen van de gemeente Tilburg hun vertrouwde omgeving in 
Berkel-Enschot moeten verlaten om hier hun intrek te nemen.  
Kosten noch moeiten zijn gespaard om er een aangenaam complex van te maken. Er zijn 
prachtige en duurzame materialen gebruikt. Opvallend zijn de mooie grote bruine 
vloertegels en het metselwerk van de patio, die overigens aan een traditionele 
kloostergang 4 doet denken. De gebouwen zijn van de modernste technieken voorzien: de 
geluidsinstallatie in de kapel is zó nauwkeurig ingesteld, dat zelfs mijn minder goede 
gehoor alle geluiden opvangt, van het ritselen van papier tot en met het ruisen der 
habijten. Opvallend is de vloerverwarming: men gebruikt aardwarmte. Radiatoren treft 
men hier niet aan.  
Behalve duurzaam gebouwd, is het klooster sober ingericht. Dat is trappisten eigen. 
Beelden en afbeeldingen treft men nauwelijks aan: over het weinige dat er is, blijkt goed 
nagedacht. De gebedsruimte – qua grootte houdt die het midden tussen een kerk en een 
kapel – toont leeg en mede daardoor ruim. Spannende vormen vallen op: de oostelijke 
muur golft, erboven laat een driehoekig raam daglicht door.  
Door de soberheid valt op, hoe sterk de symboliek is: het kruis op de oostelijke muur 
vertoont in vage contouren Christus, die – een overmantel losjes over de schouders – lijkt 
te lopen. Over water. Maar hij staat er ook gedeeltelijk in. 

                                                
1 Met monialen worden zowel monniken als nonnen bedoeld. 
2 Dit zijn de verschillende momenten gedurende de dag waarop de monialen voor gebed en gezang samenkomen in de gebedsruimte 
van het klooster.  
3 De orde der trappisten en trappistinnen is begonnen als hervormingsbeweging binnen de orde der benedictijnen. Het is een doorgaans 
wat strengere tak aan de ‘boom der benedictijnen’. 
4 Een kloostergang is een overdekte gang in de vorm van een rechthoek rond een binnentuin. In deze gang kunnen monialen biddend 
of mediterend rondjes lopen. 
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Dat associeer ik met zijn doop in de Jordaan en zijn lopen over het meer van Galilea. 
Water is symbool van het leven met zijn ups en downs, het leven waaraan mensen soms 
bezwijken, maar Jezus staat erboven. Voor de meer wankelmoedigen onder gelovigen 
geeft dat houvast. Water staat ook voor dood en leven: wie gedoopt wordt sterft 
symbolisch met Jezus en staat met hem op uit de dood.  
Schuin rechts boven dit kruis bevindt zich een prachtig glas-in-loodraam. Het is rond. Het 
doet mij denken aan de steen voor het graf van Jezus die weggerold blijkt. Daarom 
associeer ik dit raam met de opstanding. Maar ook met het licht van de zon: 
Onoverwinnelijke Zon of Licht de Wereld zijn titels van Christus. 
 
De nieuwbouw van GSG Architecten valt ook op door aandacht voor het detail: het 
metselwerk van de patio of binnentuin en de doorgang van het kloostercomplex naar de 
ateliers vertoont geen rechte lijnen, maar uitwaaierende patronen. Dat maakt die muren 
‘spannend’. Als het donker is, wordt dat effect versterkt door een uitgekiende verlichting. 
De doorgang naar de ateliers baadt dan in een warm roodbruin licht. Maar op het terrein 
rond de gebouwen verspreiden lantaarns koel, helder licht. De lampen in het trappenhuis 
fascineren me: in de uitstand vertonen ze een groen lichtje, waardoor de ronding van die 
lampen mysterieus overkomt. 
 
 
GETIJDEN 
 
De zusters komen zeven keer per dag in de kapel voor het koorgebed. Dat begint ’s 
morgens om 4.30 uur, de metten, door haar ook wel nachtwake genoemd. Het is alsof ze 
symbolisch waken bij het graf van Christus, om in het getijde erna de opstanding van 
Christus én de geboorte van de nieuwe dag of het licht te vieren: de lauden. De getijden 
worden ’s avonds om half acht beëindigd met de completen. Dit laatste getijde sluit de 
dag af en eindigt met het gewetensonderzoek. Daarna gaan de zusters naar haar kamers 
en daalt er een diepe stilte neer op het klooster. De luidklokken zwijgen. Tot de metten. 
 
De schriftlezingen nemen een bescheiden plaats in. De getijden bestaan hoofdzakelijk uit 
zang: het leeuwendeel van wat gezongen wordt zijn psalmen. De melodie is steeds rustig 
en gedragen, monotoon bijna. Ik heb wel eens beweerd: “Ik hoor liever monniken 
zingen”, maar daar kom ik van terug: het stemgeluid van de nonnen is ijl en klinkt 
loepzuiver. Het is hemelse muziek! Ze repeteren regelmatig. 
 
De psalmen voeren dus de boventoon. Wat een prachtige teksten! Pure poëzie! In die 
psalmen is zonder uitzondering sprake van een ‘ik’ die zijn nood, maar ook zijn vreugde, 
uitzingt naar God. Het is een ‘ik’, waar je je spontaan mee identificeert, zodat het als 
‘wij’ aanvoelt. De relatie tussen dat ‘ik’ en God is heftig: er wordt gemopperd, geklaagd, 
gesmeekt, maar ook gedankt. Als je dag in dag uit, jaar in jaar uit zeven keer daags deze 
teksten zingt, moét je relatie met God erdoor gevoed worden. Het is balsum voor je ziel.  
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Voor mij geldt, dat ik de psalmteksten niet zozeer als theïst 5 beleef, maar eerder als 
agnost 6 , als iemand die mediteert over het menselijke bestaan met zijn hoogte- én 
dieptepunten en zijn ongerijmdheden, die de grenzen van dat bestaan aftast en de 
moeilijkste vragen niet uit de weg gaat. Ik kom er nog op terug. 
 
 
STIL DE TIJD 
 
Wat doe je tussen de getijden door? Lezen en wandelen. Wat het laatste betreft: het 
gebied rond het klooster is aantrekkelijk. Er zijn bossen, heiden, beken, vennen en akkers. 
Het wandelgebied Johannahoeve is mooi en het landgoed Warnsborn ronduit schitterend. 
De plaats Oosterbeek ligt vlakbij en is de moeite van het bezoeken waard. De afdaling 
naar de Rijn levert, behalve schitterende vergezichten, een mooi oud kerkje op – de 
oudste tufstenen bouw dateert van de 10e eeuw! - en een knoestige oude boom bij de 
ingang. 
Voor het studeerwerk op mijn kamer heb ik een passend boek meegenomen: ‘Stil de tijd’ 
van Joke Hermsen, schrijfster en filosofe. 7 Het boek beleefde in december 2010 zijn 
dertiende druk! Zouden mensen in deze tijd van overvolle agenda’s, afspraken en dates 
behoefte hebben aan een andere tijdsbeleving? In haar essaybundel komen diverse 
auteurs aan het woord die over tijd geschreven hebben. Ze behandelt ook romans die iets 
‘met tijd doen’. Voor mij springen twee hoofdstukken eruit: het tweede – De tijd duurt. 
Over de tijdfilosofie van Henri Bergson – en het voorlaatste: Tijdloos en tragisch. Het 
werk van Mark Rothko.  
De rest van mijn verhaal zal ik aan Bergson en Rothko wijden. Ik probeer dat te 
verbinden met mijn beleving van deze kloostervierdaagse. 
 
 
BERGSON 
 
Sta me toe, dat ik even de diepte induik. Om te beginnen: Henri Bergson onderscheidt 
kloktijd en tijd als duur. De eerste tijd is de tijd van de klok en de agenda’s. Het is de tijd 
die we meten. Het is ons rationele ‘ik’ dat met deze tijd werkt, merkt hij op. Bergson 
vindt dat een oppervlakkige omgang met tijd. Hij kiest liever voor die andere, diepere 
visie: tijd als duur. Dat is tijd die dynamisch is, die onmerkbaar verglijdt, omdat die niet 
als een serie van kleine verbrokkelde stukjes tijd aanvoelt. Het is de tijd van het nu dat zó 
intens beleefd wordt, dat het tijdloos of eeuwig lijkt. We kennen dat uit eigen ervaring: 
soms ben je zo geconcentreerd met iets bezig, dat je de tijd ‘vergeet’. Of je gaat zó in iets 
op – bijvoorbeeld in het genieten van een stuk muziek of in het ‘bedrijven van de liefde’ 
met je partner – dat je diezelfde ervaring van tijdloosheid hebt. En wie mediteert, weet 
dat het innerlijk ‘leeg’ worden, waarbij de constante stroom van gedachten stopt, een 
soortgelijke ervaring oplevert. Deze tijd als duur valt samen met het diepere ‘zelf’, meent 
Bergson. Voor hem is dat het echte leven. 
 

                                                
5 Theïst ben je, als je God eerder als persoon ziet en beleeft dan als bron of kracht. 
6 Een agnost beklemtoont, dat je het bestaan van God met je verstand niet kunt aantonen: je kunt niet bewijzen, dat Hij er is of er níet 
is. Agnosten laten het bestaan van God in het midden. Als we eerlijk over God willen spreken, moeten we onderscheid maken tussen 
verstand en intuïtie: wat mensen en godsdiensten zeggen over God, zeggen ze vanuit hun intuïtie of gevoel. Dat is een andere bron 
van kennis dan de ratio. Atheïsme-in-strikte zin is dan ook onmogelijk: je kúnt niet bewijzen dat God níet bestaat. God is een zaak van 
het hart.  
7 Hermsen, J. (2010). Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst. Amsterdam: De Arbeiderspers. 
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Joke Hermsen schrijft over de zeer verschillende wijzen waarop filosofen, beeldende 
kunstenaars, schrijvers, dichters en componisten deze diepere tijdsbeleving verbeelden. 
Haar boek geeft daar prachtige voorbeelden van. Het voert te ver die allemaal op te 
noemen: ik zal mij tot Rothko beperken, maar daarover straks meer.  
 
Wat de auteur níet doet, is kloktijd én tijd als duur met elkaar verbinden. 
Mag ik een poging wagen? Ik denk graag via de lijn van de evolutie en begin bij de Big 
Bang. Toen is tijd ontstaan. Ruimte en tijd zijn twee dimensies van de zichtbare, 
materiële werkelijkheid. Materie neemt ruimte in en haar ‘durende aanwezigheid’ maakt 
nu precies de tijd uit. Dat tijd relatief is – met dank aan Einstein – doet daar niets aan af: 
langzame of snelle tijd, beïnvloed door de zwaartekracht, blíjft tijd.  
Met de Big Bang is het proces van een almaar uitdijend en evoluerend heelal in werking 
gezet. Dat is nu al een paar miljard jaar gaande en het ziet er niet naar uit, dat er morgen 
of overmorgen een eind aan komt.  
In het universum bewegen de ons vertrouwde hemellichamen zodanig ten opzichte van 
elkaar, dat er dag en nacht is, dat er seizoenen zijn. Dat heeft te maken met de wijze 
waarop de aarde rond de zon draait. De dagindeling en de indeling in seizoenen liggen 
dus vast. Filosofisch uitgedrukt: zij zijn gegeven.  
De evolutie borduurt daar op voort en brengt levende wezens voort met een dag- en 
nachtritme, met een biologische klok.  
Dit is het stramien voor onze omgang met tijd. Op dat stramien zijn verschillende 
borduurdraadjes mogelijk: het draadje van de kloktijd én dat van de tijd als duur. In het 
eerste geval bemoeit de mens zich actief met de tijd: hij deelt in, meet, maakt afspraken, 
heeft een drukke agenda, ‘heeft geen tijd’, ‘buit de tijd uit’ enzovoort. In het tweede geval 
geeft hij zich over aan de tijd: hij verliest zich erin, ervaart geen afbakening meer en 
‘vergeet de tijd’. Hij is ondergedompeld in het moment en dat voelt tijdloos aan. 
 
Er is nóg iets waar Hermsen geen letter aan wijdt: over kloosterlingen en hun 
tijdsbeleving. Jammer, want monialen zijn experts in het omgaan met tijd als duur. 
En wat mij ineens te binnen schiet, is dat kloktijd én tijd als duur in het klooster elkaar op 
een wonderlijke manier versterken. De dagindeling van een monnik of zuster is kloktijd, 
niet die van de overvolle agenda’s die wij zo vaak hebben, maar die van het natuurlijke 
dag- en nachtritme. De zeven getijden onderstrepen dit: de metten verwelkomen de 
nieuwe dag, terwijl de completen de dag afsluiten. Monialen gaan vroeg naar bed en 
staan vroeg op, volkomen uitgerust. Tussen de metten en completen vinden de lauden, 
terts, sext, noon en vespers plaats. Zij zijn als golven van geconcentreerde aandacht op 
een kabbelende zee van dagelijkse werkzaamheden. Vijftienhonderd jaar geleden is deze 
tijdsindeling door Benedictus ingesteld. Ora et labora, heette het, bid en werk. Deze 
veelvuldige afwisseling van korte perioden van werk met gezamenlijk gebed past bij het 
natuurlijke ritme van de mens. Voor monialen is kloktijd geen belemmering maar juist 
een hulpmiddel om tot beleving van tijd als duur te komen. Voor een deel is dat ook het 
gevolg van de ruimte die er is voor rustig en toegewijd werken. Mobieltjes rinkelen niet 
(alhoewel ik één keer het mobieltje van de abdis in de kapel heb horen afgaan!), er is een 
cultuur van zwijgen tijdens de avond en de nacht en matig spreken overdag. Haast is uit 
den boze en áls monialen al in gesprek gaan met hun gasten, stralen ze uit alle tijd voor je 
te hebben. 
Tegen de achtergrond van zo’n weldadig dagritme worden de getijden tot juweeltjes: de 
mens met zijn vreugden en zorgen, het goddelijke en hun onderlinge verwevenheid 
worden overdacht en bezongen. 
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Hoe ik het beleef? Niet zó ‘gelovig’ als de zusters. Ik beleef God niet als persoon, maar 
als symbool voor het bestaansmysterie. Het zichtbare is niet alles: vanuit mijn intuïtie zeg 
ik “Er is méér.” Wat er buíten de materiële werkelijkheid is, of mijn ‘ik’ na de dood in 
een of andere vorm zal voortbestaan en, zo ja, hoe, daar kan ik met mijn ratio niet bij. Het 
verstand heeft een beperkte actieradius: het reikt niet verder dan de grenzen van de 
zichtbare werkelijkheid. Wat daaraan voorbíj ligt, is letterlijk ondenkbaar. Ik noem dat 
mysterie, anderen noemen het God. Tijdens zo’n kloostervierdaagse sta ik daar meer bij 
stil dan in de door agenda’s en afspraken gedomineerde kloktijd van alledag. 
 
 
ROTHKO 
 
In haar voorlaatste hoofdstuk schrijft Joke Hermsen prachtige dingen over Mark Rothko, 
een kunstenaar die mij fascineert. Op zijn abstracte schilderijen ‘schuren’ mysterieuze, 
rechthoekige kleurvlakken zó langs elkaar, dat mijn blik ‘gevangen’ wordt. Ik ervaar er 
diepgang in, iets tijdloos, het eeuwige ..... 
 
Mark Rothko (1903-1970) stamt uit een Joods-Russische familie die in 1913 naar 
Amerika emigreert. De progroms in Rusland zullen daar zeker toe bijgedragen hebben. In 
zijn geboorteplaats Dvinsk maakt de dan nog jonge Mark mee, dat de kozakken van de 
tsaar sommige joden dwingen in de bossen een rechthoekig graf te graven, waarna ze er 
zelf in moeten gaan liggen. Zijn biograaf James Breslin suggereert, dat dit in zijn 
duistere, rechthoekige werken en kleurvlakken doorwerkt. 
Voor Mark Rothko komt de ontzetting over de massale executies door de nazi’s daar nog 
bij. Hij toont zich uitermate gevoelig voor dit tragische aspect in het leven van mensen. 
Hij laat het diep tot zich doordringen en gaat ‘het lijden aan nieuwe inzichten’ niet uit de 
weg. Juist ménselijkheid wil hij verbeelden, met alles wat daarbij hoort: geweld en 
verdoemenis, maar ook liefde en extase. Deze menselijkheid met haar soms heftige 
emoties verbeeldt hij op abstracte wijze in kleurvlakken die, laat ik het zo maar noemen, 
op een ‘bijzondere wijze langs elkaar schuren.’ Zelf geeft hij aan, dat hij zich in zijn 
schilderijen bezint op wat ‘tijdloos en tragisch’ is. 
 
Juist deze twee woorden, het tijdloze en het tragische, verbind ik spontaan met mijn 
ervaringen in het klooster. In de afwisseling van werk en gebed, maar vooral in de zeven 
getijden, verbeelden monialen het tijdloze, de werkelijkheid voorbíj de zichtbare 
werkelijkheid. Je voelt tot diep in je vezels: de tastbare, aardse werkelijkheid is niet alles. 
Er is meer. 
’t Tragische ervaar ik anders dan Rothko: bij hem draait het om gewelddadigheid en 
wreedheid, die hij in het verbeelden van menselijkheid tracht te overstijgen. Ik zie de 
mens eerder als tragisch dier: het dier dat zijn sterfelijkheid beseft en zich er maar niet 
mee kan verzoenen. De mens moet van alles ‘verzinnen’ om zijn lot draaglijk te maken. 
Met zijn verstand kan hij ‘wat ís buiten de tastbare werkelijkheid’ niet aantonen en hij 
kan ‘het-ná-mijn-dood’ niet hard maken. Maar hij haakt naar ‘eeuwig leven’. Vanuit zijn 
intuïtie voedt hij dit verlangen met beelden, gedachten en overtuigingen. Die spagaat 
tussen verstand en gevoel leeft in velen van ons, daarvan ben ik inmiddels overtuigd. 
 
Tijdens de bijeenkomsten in de kapel van Koningsoord, aangemoedigd door het hemelse 
gezang van de nonnen, overweeg ik vooral de intuïtie ‘er is meer’ en leg ik de ratio even 
het zwijgen op. Zo ervaar ik de kloostervierdaagse als een sauna voor de ziel.  


