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ZIN IN STILTE 
 
Stilte lijkt in onze tijd een schaars én veelgevraagd ‘artikel’. In toenemende mate hebben 
mensen behoefte aan rust, aan een pas-op-de-plaats. Daarover gaat deze tekst. 
 
 
VOL, VEEL EN LAWAAIIG 
Nederland is een vol land. Er wordt gebouwd bij het leven. Aan wonen worden 
zulke hoge eisen gesteld, dat het aantal huizen sneller toeneemt dan het in-
wonertal. Ook de wegen slibben dicht. Nog méér kilometers snelweg biedt 
geen soelaas. We kunnen dat alles met gemak betalen, want economisch gaat 
het ons land voor de wind. Zelfs bij minder economische groei zou het vol 
worden gewoon doorgaan, zij het in een lager tempo. Voor dit langzaam maar 
zekere proces van ‘vol worden’ is Schiphol een metafoor: groei die in zichzelf 
vast dreigt te lopen. 
De ‘motor’ achter dit soort processen lijkt de onverwoestbare ideologie van 
het neoliberalisme te zijn: alleen door te groeien, zullen we het beter krijgen. 
Stilstand is achteruitgang, dus: meer, sneller en beter! 
Inmiddels wordt steeds duidelijker, dat rijkdom niet voor iedereen is wegge-
legd: steeds meer mensen vallen buiten de boot. 
Er is nog iets anders dat buiten de boot valt: stilte. Waar is stilte in ons land 
nog zó aanwezig, dat ze bijna tastbaar wordt? Er is altijd wel érgens een ge-
luidje op te vangen: de grote, stille heide behoort voorgoed tot het verleden. 
 
KENNIS IS MACHT 
Het economisch systeem, aangedreven door het neoliberalisme, is niet de 
enige boosdoener. Ook wetenschap en techniek hebben zó’n hoge vlucht ge-
nomen, dat bij velen van ons het gevoel is ontstaan, dat alles maakbaar is, 
dat we heer en meester zijn geworden over ons leven, over héél het leven. 
Nog even en in de genetica worden de ‘raadsels van het leven’ onthuld. Dán 
zal de mens weten, hoe het leven ontstaat. Dán zal de gentechnologie niet 
achterblijven leven te máken. Dán zal God definitief onttroond zijn. 
 
DE MENS BINNENSTE-BUITEN-GEKEERD 
De westerse mens drinkt het economische, wetenschappelijke en technische 
denken zó in, dat hij zich ermee identificeert. Daardoor ‘ontstaat’ een mens 
die gekenmerkt wordt door een onstuitbare dadendrang. Het gevoel steeds 
iets te moeten overheerst. De westerse mens heeft z’n ‘binnenkant’ naar bui-
ten geklapt en prijsgegeven aan zijn dadendrang. Z’n actieve ‘buitenkant’ 
heeft de lege plek van binnen bezet: het denken van de mens kenmerkt zich 
door onrust. Het blijkt niet meer stopgezet te kunnen worden. 
Een andere ontwikkeling lijkt dit te versterken: het besef dat het leven méér 
is dan wat ik ervan denk en ermee kan doen is aan het vervagen. Het leven 
wordt niet langer ervaren als iets dat ons overstijgt, als iets dat ons gegeven 
is, als ‘vruchtwater waarin wij, ook nietsdoend, onszelf kunnen zijn’. Mét dit 
transcendentieverlies houdt het verlies van de ‘binnenkant’ gelijke tred. 



Daarom valt het ons zo moeilijk ‘het leven te vieren’, zo gewend als we zijn 
het te beheersen. Hoeveel plek is er nog voor inkeer, stilte, bezinning, een 
pas-op-de-plaats? Durven we ons nog over te geven aan gewoon-eventjes-
niets-doen? Wie durft zich nog te vervelen? Zijn we eigenlijk nog wel in staat 
tot het beoefenen van ‘ledigheid’? Of levert de diagnose nog iets ernstigers 
op: het altijd maar bezig zijn is vluchten voor jezelf? 
 
De kerken keren zich tégen de 24uurs-economie en komen op voor collectie-
ve rustpunten. Ze ondervinden proefondervindelijk gefundeerde tegengelui-
den: mensen werker korter, hebben meer vrije tijd, meer geld om te recreëren 
en bepalen zélf hun rustpunten.  Wat verzwegen wordt is de achterliggende 
ideologie, die van een extreem individualisme. Kerken en andere bezorgde in-
stellingen zouden de kritische vraag mogen stellen of de mens in zijn eentje in 
staat is om zijn eigen rustpunten te ‘organiseren’. Heb je niet juist bij de ‘cul-
tuur van het nutteloze’ collectieve ondersteuning en structuren nodig? 
 
 
POST-MODERNITEIT 
Aan de maakbaarheid van de wereld wordt door steeds meer wetenschappers 
getwijfeld. Dat is winst. Het vooruitgangsgeloof van Verlichting en moderni-
teit heeft in deze eeuw door ongekende catastrofen - de Holocaust, de Goe-
lagarchipel en de Killing Fields spreken boekdelen - een gevoelige klap gekre-
gen. Het tijdperk van de Grote Verhalen en van de Grote Ideologieën is voor-
bij. In veel gevallen betekent dat ook de teloorgang van dromen en mythen, 
poëzie en religie. De westerse cultuur heeft een kater van jewelste: de ‘dokto-
ren’ neoliberalisme en technologie scharen zich rond het bed, maar kunnen de 
patiënt niet helpen, omdat hun geneesmiddel slechts ‘steeds meer van het-
zelfde’ is. Omdat de patiënt steeds meer wéét heeft van de kostbare waarden 
die verloren zijn gegaan, dreigt hij in het diepe gat van het nihilisme te vallen. 
In de filosofie lijkt zich een keerpunt aan te dienen. Franse postmoderne filo-
sofen als Lyotard, Derrida en Bataille benadrukken dat de werkelijkheid ‘on-
zegbaar’ is. Zij roepen op tot respect voor dat ‘ondenkbare’, met name in de 
filosofie en de kunst. Daarmee voeden zij een intuïtie die gelovige mensen al-
tijd al in zich meegedragen hebben en nóg meedragen: de werkelijkheid is gro-
ter, dieper en mysterieuzer dan het menselijke verstand kan bevroeden. Op 
zulk een bodem kan een nieuwe ‘cultuur van het nutteloze’ tot bloei komen. 
Maar dan zal de rijke bramenplukker in ons tot nieuw leven moeten worden 
opgewekt: 
 
Het prachtige verhaal ‘De rijke bramenplukker’ van Godfried Bomans staat, 
misschien onbedoeld, model voor de strijd tussen de ‘cultuur van het meetba-
re’ en de ‘cultuur van het nutteloze’: in een bos leeft, helemaal alleen, een 
bramenplukker. Hij beleeft de natuur op zo’n diepe manier dat hij intens ge-
lukkig is: de bomen zijn zuilen, dauwdruppels zijn parels, de wolken zijn het 
open te schuiven dak van een immens paleis enzovoort. Als hij op een dag 
een ontdekkingsreiziger op bezoek krijgt, vertelt hij enthousiast over zijn 



‘rijkdommen’. De ontdekkingsreiziger denkt aan echte kostbare voorwerpen 
en geld. Zijn hebzucht wordt opgewekt. Hij haalt de burgemeester en bevol-
king van een naburig dorp erbij, die evenzeer belust zijn op geldelijk gewin. 
Als blijkt, dat het máár dauwdruppels, máár bomen, máár wolken zijn, voelen 
ze zich bedrogen. Zij helpen de bramenplukker en daarmee de ‘cultuur van het 
nutteloze’ om zeep. 
 
SPIRITUALITEIT 
In toenemende mate valt in onze tijd het woord spiritualiteit. Meer dan ooit 
blijkt het verbonden met onze aardse werkelijkheid. Spiritualiteit is géén 
vlucht uit de werkelijkheid, maar juist een manier om met die werkelijkheid in-
tens contact te zoeken en te krijgen. Spiritualiteit op de grens naar het vol-
gende millennium zoekt verbinding met de aarde in het besef dat de ‘diepste 
grond’ de grond is waarin we geworteld zijn.  
 
Het tweede scheppingsverhaal in de bijbel (Gen.2,4b-25) heeft hier treffende 
woorden voor: ‘adam’ is ‘mens’ en ‘adama’ is ‘aarde’. Bedoeld is de aarde van 
het toenmalige Palestina, rode aarde. Beide woorden zijn afgeleid van de stam 
‘adam’, hetgeen ‘rood zijn’ betekent. Daarmee verwant is het woord ‘dam’ of 
‘bloed’, dat als zetel van het levensbeginsel werd gezien. Aldus blijkt, hoe 
aards de Joodse spiritualiteit is. 
 
Een dergelijke spiritualiteit vraagt om momenten van bezinning, van stilte, van 
stilstaan bij of verwijlen bij de dingen. Er is moed voor nodig de eindeloze ke-
ten van activiteiten te doorbreken en de tijd te nemen om ‘bij de dingen’ te 
zijn. 
 
NAVOLGING EN MEDITATIE 
Vanuit het besef van een fundamentele verbondenheid met de aarde, met el-
kaar en met God roepen bijbelse teksten zowel op tot solidariteit met de be-
hoeftigen als tot inkeer en gebed. Naast ‘hollen’ heeft de bijbel ook weet van 
‘stilstaan’. Illustratief is Lc.10,38-42: 
Jezus is op bezoek bij Martha en Maria. Martha rent en draaft om het haar 
gast naar de zin te maken. Zij is het prototype van de actieveling die zich 
geen moment van rust of bezinning gunt. Maria is het prototype van het te-
genstelde: zij schenkt alle aandacht aan Jezus en verwijlt bij wat hij zegt. Zij 
‘zit aan de voeten van de Heer’, hetgeen betekent, dat zij hem als rabbi er-
kent, als bron waaruit wijsheid te putten is. ‘Zij luisterde naar zijn woord’, 
schrijft Lucas. Maria doet ogenschijnlijk niets. Dat wordt haar door Martha 
verweten. Lucas laat duidelijk merken, dat juist Mártha niet weet waar het in 
het leven werkelijk om draait.  
 
Jezus was begaan met mensen-in-nood: hij hielp, genas en vergaf hen en her-
stelde de communicatie tussen hen en anderen. Maar af en toe trok hij zich 
terug uit dit hectische leven en zonderde zich af op een stille plek. Hij zocht 
hij heel nadrukkelijk het contact met God, die hij Abba, dit is ‘papa’, noemde. 



Deze momenten van inkeer, bezinning en gebed had hij nodig om trouw te 
kunnen blijven aan de opdracht die hij zich gesteld had: mensen redden, let-
terlijk en figuurlijk. 
Jezus navolgen is dan ook: actieve inzet voor anderen afwisselen met mo-
menten van bezinning, stilte, meditatie en gebed. 
 
CONFRONTATIE 
Wie kiest voor stilte, inkeer en bezinning komt ook, en vooral, zichzelf tegen. 
Misschien is dit één van de redenen waarom we ons deze ‘spiritualiteit van het 
nutteloze’ zo moeilijk eigen maken. Ze kan zo bedreigend zijn. Toch is het 
goed de confrontatie met zichzelf aan te durven: men wordt er alleen maar 
‘rijker’ van. 
 
In de bijbel wordt die confrontatie vaak uitgedrukt in de metafoor ‘woestijn’. 
De woestijn staat voor: beproeving, afzien.....Dán pas zul je weten wie je 
bent. Als Mozes in de woestijn bij de brandende braamstruik staat, dringt het 
besef tot hem door wat zijn eigenlijke roeping is: zijn volk uit Egypte helpen 
bevrijden. Eigenlijk wil hij er onderuit, maar diep van binnen beseft hij, dat het 
niet anders kón en mocht. Na de bevrijding uit Egypte heeft hij nog eens 
veertig jaar lang met een ondankbaar en morrend volk door de woestijn moe-
ten trekken. Met het oog op een mooie toekomst in het Beloofde Land heeft 
hij het moed weten in te spreken. 
Bij Jezus, de ‘nieuwe Mozes’, zien we iets soortgelijks: veertig dagen en nach-
ten - veertig is wederom een symbolisch getal - bezint hij zich in de woestijn 
op zijn komende taak. Hij weegt de lusten en de lasten ervan af. In de bijbel 
worden zijn aanvechtingen verbeeld als verleidingen van buitenaf: de duivel in 
hoogst eigen persoon tracht hem met ‘mooie aanbiedingen’ van zijn le-
venstaak af te houden. Maar Jezus komt versterkt uit deze periode van inkeer 
tevoorschijn en dan begint zijn optreden in het openbaar pas echt, met alle 
risico’s van dien. 
 
EN HOE NU VERDER? 
Kloosters hebben altijd al de ‘spiritualiteit van het nutteloze’  beoefend. Ge-
bed en meditatie staan centraal. Zij worden als waarden-op-zichzelf nage-
streefd, zéker in de zogenaamde beschouwende orden. Religie heeft dat als 
het ware in zich:  godsdienst is ‘Unterbrechung’, aldus de Duitse theoloog Jo-
hann Baptist Metz.  Daarmee is niet gezegd, dat kloosters alléén maar met die 
Unterbrechung bezig zijn: in de orde der benedictijnen is al heel vroeg een 
evenwicht gezocht en gevonden tussen bidden én werken, ora et labora.  
Tegenwoordig zijn kloosters voor mensen die het jachtige leven even de rug 
toe willen keren een weldadig toevluchtsoord: ze kunnen er létterlijk tot rust 
en tot zichzelf komen. 
Maar kloosters zijn dun gezaaid, dus is het maar goed, dat mensen op tal van 
andere manieren eveneens tot rust en bezinning komen: nog steeds onthou-
den de meeste mensen zich op zondag van werken. Er worden ‘nutteloze ac-
tiviteiten’ ondernomen: een kerkdienst bijwonen, genieten van kunst, een 



wandeling in de natuur maken, uit eten gaan, met een hobby bezig zijn of ge-
woon lekker niets doen. 
Waar het op aan komt is: stilstaan bij jezelf, bij wat jou overstijgt, te durven 
dromen, te fantaseren over de toekomst..... 
 
De hoofdpersoon Frederick uit het gelijknamige prentenboek van Leo Lionni is 
een eigenzinnige muis. Terwijl alle andere muizen voedsel verzamelen voor de 
winter, doet Frederick niets, althans in de ogen van zijn medemuizen. Hij doet 
schijnbaar ‘nutteloze dingen’: hij verzamelt zonnestralen ‘voor de koude don-
kere wintertijd’, hij verzamelt kleuren en woorden. Dan breekt de winter aan. 
Op een gegeven moment raakt het voedsel op. De muizen hebben het koud 
en moeilijk. Dan spreekt Frederick zijn ‘voorraad’ aan. ‘Doe je ogen maar 
dicht’, zegt hij, ‘Nu stuur ik jullie mijn zonnestralen.’ En mét zijn kleuren en 
dichterlijke woorden geeft hij de muizen warmte en helpt hen de winter door. 
   
 
HET MEDITATIEVE KIND 
In  Mc.10,13-16 worden kinderen bij Jezus gebracht met de bedoeling dat hij 
ze aanraakt en aldus iets meegeeft van zijn charisma. Zijn leerlingen willen dat 
verhinderen, want kinderen tellen in hun ogen niet mee. Maar Jezus denkt 
daar anders over. Hij omarmt hen en legt hen de handen op onder het motto: 
‘Ik verzeker jullie: wie het koninkrijk van God niet aanvaardt zoals een kind dat 
doet, zal er zeker niet binnengaan.’  
De meest natuurlijke eigenschap van het jonge kind, zijn ontvankelijkheid, 
wordt hier als metafoor gebruikt voor het geloof in het koninkrijk van God. 
Diezelfde eigenschap zou eveneens als metafoor kunnen dienen voor ‘stil-
staan bij’. Het jonge kind heeft, zélfs in onze gejaagde tijd, nog geen agenda: 
het hoeft nog niet naar de sportclub, naar feestjes en partijen. Het heeft alle 
tijd om te spelen. Met zijn rijke fantasie brengt het zijn omgeving tot leven. 
Soms is het actief, dan weer lijkt het ‘passief’ te verwijlen bij de dingen. Het 
jonge kind kan nog zo heerlijk languit op de grond liggen en naar boven of 
buiten staren, soms met de duim in de mond. 
In deze natuurlijke afwisseling van ‘actief zijn’ en ‘verwijlen bij’ houdt het vol-
wassenen en oudere kinderen een spiegel voor: activiteit en contemplatie ho-
ren elkaar af te wisselen. Het jonge kind laat ons zien hoe we ook in het on-
derwijs met ‘onderbrekingen’ (J.B.Metz) bezig moeten zijn. 
 
 
 
 
SAMENVATTING 
 
Stilte is in onze samenleving een schaars artikel. Is het nostalgie om naar stilte te verlangen 
of heeft de mens er behoefte aan? Is het misschien ook zo, dat mensen voor stilte vluchten? 
Wordt de mens niet juíst in de stilte met zichzelf geconfronteerd? Is de waarde ‘zich bezin-
nen’ nog wel mogelijk in onze 24-uurseconomie? Is het overspannen zijn van mensen niet 
juíst een signaal dat er in onze jachtige tijd te weinig rustpunten zijn? Zijn mensen zónder 
collectieve ondersteuning in staat om in hun eigen leven rustpunten ‘in te bouwen’? 



 
In het leven van de mens wisselen activiteit en rust elkaar af. De boog kan niet altijd gespan-
nen zijn. Rust is niet alleen het niet actief zijn: rust is óók bewust kiezen voor momenten van 
ontspanning en stilte. Rust is eveneens: ruimte creëren om jezélf te ontmoeten. Dit laatste 
durft niet iedereen aan. 
 
In de bijbel en de christelijke traditie is bezinning een belangrijk gegeven. Jezus geeft er in 
zijn leven bewust vorm aan: regelmatig zondert hij zich af voor gebed en meditatie. Aan zijn 
optreden in het openbaar gaat een langdurige ‘retraite’ in de woestijn vooraf. 
De theoloog Metz noemt religie ‘Unterbrechung’ en geeft daarmee aan, hoe belangrijk het is 
de dagelijkse sleur af en toe te onderbreken. Traditioneel vindt deze onderbreking plaats in 
kerkelijke vieringen en gebedsbijeenkomsten. Sommige mensen maken er hun levenswerk van, 
zoals monniken en zusters. 
Katholieke scholen hebben voor hun bezinningsmomenten een rijke traditie om uit te putten. 


