
1 
 

In het Oog van de Orkaan 
 

Om ons heen voltrekt zich het drukke uitgaansleven van een grote stad en wij 

bevinden ons hier in een oase van gewijde rust. Zo vertoont onze Westerse 

samenleving een hectiek die bij wijlen de trekken van een orkaan heeft. De 

snelheid waarin we moeten leven is duizelingwekkend en velen houden het 

tempo niet vol. Met als gevolg psychische en lichamelijke oververmoeidheid, 

overspanning en burned-out verschijnselen. En dit laatste in toenemende mate 

zelfs onder twintigers! Het klinkt langzamerhand bijna als een cliché, ware het 

niet dat de dagelijkse praktijk van artsen, therapeuten en coaches bewijst dat 

de orkaan nog altijd niet is gaan liggen.  

Ook in de gastenverblijven van de kloosters zien we al jaren een aanhoudende 

toeloop van vrouwen en mannen, ouderen en - in toenemende mate ook- 

jongeren die de luwte zoeken van een levenspatroon dat gekenmerkt wordt 

door matigheid en ordening, rust en regelmaat. Velen die bij ons in de abdij te 

gast komen ervaren hun verblijf als een oase van verstilling in een woestijn van 

herrie en haast. Zelf vergelijk ik de abdij graag met het oog van een orkaan. U 

weet dat zich in het centrum van een cycloon een oog vormt waar het windstil 

is. Het is een betrekkelijk rustig gebied waar de luchtdruk het laagst is. 

We zijn op de een of andere manier allemaal op zoek naar dat windstille ‘oog’ 

in ons leven. Er zijn stormen om ons heen: in de samenleving waarin we elkaar 

opstuwen tot steeds grotere hoogten van actie en prestatie. Maar er zijn ook 

stormen in onze relaties, in onze gezinnen en in ons eigen hart. Het is de 

onvrede over zaken die wij niet kunnen controleren, over de grip die wij kwijt 

zijn op de loop van ons leven; de ballast van onverwerkte emoties. In de haast 

komen we niet tot onszelf. De stilte lokt, maar over welke stilte hebben we het 

eigenlijk? 

Stilte is heilzaam, zo kopte de gezondheidspagina van dagblad De Gelderlander 

enkele jaren geleden. Zo’n krantenkop suggereert alsof stilte een product zou 

zijn dat ergens te vinden of te koop is. Feitelijk werd in het artikel vastgesteld 

dat stiltecentra voldoen aan een levende behoefte. Een stiltecentrum is 

tegenwoordig niet meer weggestopt tussen het rookhok en het 

kopieerapparaat, maar neemt een meer en meer prominente en aanvaarde 

plaats in. Volgens onderzoek zijn er in Nederland meer dan vijfhonderd 

stiltecentra (vgl. De Gelderlander 20 juni 2011). Veelal vervangen ze de traditionele 

kapellen en gebedsruimtes die in van oorsprong christelijke instellingen waren 
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ingericht. De Nederlandse Spoorwegen introduceerde alweer enkele jaren 

geleden zelfs de stiltecoupé voor reizigers die het luide praten en bellen van 

medereizigers wilden ontvluchten. 

Er lijkt een ware handel in stilte te zijn ontstaan: je kunt naar stilte-video’s 

kijken, naar stilte-radio luisteren, stiltewandelingen maken, stilteretraites 

boeken. Je hoeft maar stilte te googelen en er verschijnt een keur aan 

mogelijkheden op je beeldscherm. Stilte kan echter niet geleverd worden op 

bestelling. De zogenaamde aanbieders van stilte kunnen dan ook alleen maar 

de ideale uitwendige voorwaarden scheppen. Garanties dat het werkelijk stil is 

kunnen verhuurders en beheerders van stilteplaatsen niet geven. Zelfs 

kloosters kunnen dat niet. 

Toen in Doetinchem de Sint Willibrordsabdij in 1952 in gebruik werd genomen 

was er amper gemotoriseerd verkeer op de weg. De toenmalige bewoners en 

gasten vonden het in die tijd bijzonder stil rond de in de Slangenburgse bossen 

gelegen abdij. Nadat in 1990 de A18 was aangelegd, op een afstand van 

hemelsbreed nog geen 500 meter van de abdij, is het geluid van passerende 

auto’s en vrachtwagens, die thans met minstens 130 kilometer per uur 

voorbijrazen, alleen maar toegenomen. Voor ons, monniken, is het dan ook 

rond de abdij allang niet meer zo stil. En om het geluid buiten te houden 

hebben we het klooster enkele jaren geleden optimaal geïsoleerd. Maar als er 

gasten uit de Randstand in het stiltecentrum van de abdij komen, dan vinden zij 

het juist opvallend stil. Sommigen vinden die stilte zelfs bedreigend. Het 

gebeurt met enige regelmaat dat logerende twintigers de stilte van hun 

eenpersoonskamers zó beangstigend vinden dat ze hun matrassen naar een 

gemeenschappelijke ruimte verslepen om in groepsverband de nacht door te 

brengen. 

Dit alles bewijst dat stilte ook een subjectieve beleving is. Stilte laat zich niet 

definiëren als louter afwezigheid van geluid of beweging. Mensen die 

regelmatig mediteren weten ook dat uitwendige stilte geen garantie is voor 

inwendige stilte. Juist integendeel: het blijkt steeds weer dat naarmate men 

zich toelegt op stilte, door niet te spreken en niet te denken, de inwendige 

stemmen de kop opsteken. De onrust komt niet zozeer van buitenaf, maar van 

binnenuit. We hebben het dan ook wel over ‘schreeuwende’ stilte. Hoeveel 

mensen zijn niet onbewust bezig om die innerlijke onrust op allerlei manieren 

te overstemmen door vluchtgedrag of te smoren door kalmerende of 

verdovende middelen? 
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Stilte is terecht een toestand genoemd (vgl. Van Dale Woordenboek; Franck, Ethymologisch 

Woordenboek). Het is niet ‘iets’ of ‘ergens’, maar een gesteltenis waarin we ons 

bevinden. Afwezigheid van geluid of beweging kan weliswaar helpen om stil te 

worden, maar dat is op zichzelf nog niet de stilte. Die is altijd gerelateerd aan 

onze eigen menselijke beleving. We zijn stil op het moment dat we ervaren dat 

we vast staan in ons bestaan als mens en als menselijke persoon. Stil zijn we 

wanneer we onze innerlijke harmonie en balans gevonden hebben. Het betreft 

een geworteld zijn in de grond van ons mens-zijn. Stil wordt het wanneer wij 

verbinding maken met ons diepste wezen. Jezus spreekt in het evangelie over 

het bouwen van je huis op de rots (vgl. Lucas 6, 47-49). Dat is een beeldspraak om 

aan te geven dat we het huis van ons leven op vaste bodem moeten bouwen. 

Er moet diep gegraven worden om het fundament op de rotsgrond te kunnen 

leggen, zodat het de stortvloed van het water en het beuken van de storm kan 

weerstaan. 

Het gaat erom de plaats of de ruimte of de toestand te zoeken waarin wij 

onbeweeglijk bij onszelf kunnen zijn. Binnen de traditie van de Japanse Zen 

wordt dit het hara, het dragende midden, genoemd. Ze wordt gelokaliseerd in 

de buik, ter hoogte van het middenrif, iets onder de navel. Dit midden gaat 

altijd met ons mee en blijft bij ons, we kunnen er contact mee maken, ook als 

wij ons te midden van de mensen bevinden die als een wervelstorm om ons 

heen bewegen. Dus stil kun je ook zijn in een volle trein, of in een drukke 

winkelstraat; als de televisie aanstaat en de kinderen om je heen spelen. De 

kunst is dat we verbinding maken en verbinding houden met dat dragende 

midden. Daarvoor is oefening in meditatie noodzakelijk. Het woord ‘meditatie’ 

zegt het ook: gaan naar het midden. De regelmatige volgehouden meditatie op 

het ritme van de ademhaling helpt ons daarbij. Ook de christelijke monastieke 

traditie heeft wat dit betreft een schat aan geleefde ervaring te bieden. 

Velen zijn er naar op zoek. In september jongstleden publiceerden wij het 

meditatieprogramma van ons stiltecentrum voor 2018. Op dit moment zijn 9 

van de 11 weekends al volgeboekt (met wachtlijst) en zijn er nog 8 kamers 

beschikbaar voor het komende jaar. In ons stiltecentrum boekten vele groepen 

een verblijf. De afgelopen jaren telden we gemiddeld 2800 overnachtingen per 

jaar. Voor 2018 is het gastenhuis reeds volgeboekt. De vraag is groter dan het 

aanbod. Vandaar dat we nu werken aan een verdubbeling van het aantal 

kamers om ook in de toekomst te kunnen beantwoorden aan de nood aan 

stilte en inkeer. 
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Als Benedictijner monniken beschouwen wij het als onze roeping om ook in 

deze tijd een plaats te bieden waar de Godzoekers van nu, in het oog van de 

orkaan, tot innerlijke vrede en heelheid kunnen komen. De Benedictijner Orde 

heeft na het Tweede Vaticaans Concilie de opdracht gekregen zich in te zetten 

voor de dialoog met de Oosterse godsdiensten. Heeft het Concilie niet 

bevestigd dat: “de Katholieke Kerk niets verwerpt van datgene wat in deze 

godsdiensten waar en heilig is. Met oprechte eerbied beschouwt zij die 

gedrags- en leefregels, die voorschriften en leerstellingen die, hoewel in veel 

opzichten verschillend van hetgeen zijzelf houdt en leert, toch niet zelden een 

straal weerspiegelen van die Waarheid welke alle mensen verlicht” (U.R.2). 

De World Community for Christian Meditation is een jonge loot aan die vijftien 

eeuwen oude Benedictijns monastieke stam. Gesticht door de Benedictijner 

monnik John Main in 1977 beoogt ze de praktijk van het ononderbroken gebed, 

dat de christelijke monastieke traditie kenmerkt, te verbinden met de praktijk 

van de stiltemeditatie uit het Oosten. Ze wil deze vorm van geleefde christelijke 

meditatie toegankelijk maken voor de moderne mens, ook buiten de kloosters, 

om zo te komen tot de vrede en eenvoud van het hart, tot eenheid van geest. 

Ze is ervan overtuigd dat:  

“Meditation, as a way of friendship and compassion, builds a bridge of the Spirit 

between peoples of different faiths, between rich and poor, and between those 

suffering conflict or division. The great social and psychological distresses of 

modern society call for a change of mind and heart, for a deep contemplative 

response. John Main believed that each human being, whatever their lifestyle, is 

called to this spiritual depth and that the foundations of civilisation rest upon 

the contemplative consciousness.” 

(In vertaling:) Meditatie, als weg van vriendschap en compassie, slaat een brug van de Geest 

tussen volken van verschillende religies, tussen rijk en arm, en tussen hen die lijden onder 

strijd of verdeeldheid. De grote sociale en psychologische smarten van de moderne 

samenleving vragen om een verandering van geest en hart, om een diep contemplatief 

antwoord. John Main geloofde dat iedere mens, ongeacht zijn levensstijl, is geroepen tot 

deze spirituele diepgang en dat de fundamenten van de beschaving rusten op het 

contemplatief bewustzijn. 

Laurence Freeman is John Main in 1982 opgevolgd als leraar van christelijke 

meditatie. In 1990 werd hij de leider van de nieuw gevormde wereldwijde 

gemeenschap voor christelijke meditatie. Een gemeenschap die wel ‘een 

klooster zonder muren’ is genoemd. Afgelopen dinsdag heeft hij in de buurt 

van Poitiers de 12e eeuwse Benedictijnse abdij van Bonneveaux een nieuw 

leven ingeblazen door de vestiging van een internationaal contemplatief 
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centrum dat gebaseerd is op het onderricht van John Main. Dit centrum wil 

bijdragen tot het stichten van vrede en wederzijds begrip die zo nodig zijn in de 

21e eeuw. Op de website lezen we:  

“With its focus on a simple and universal teaching Bonnevaux will deepen the 

contemplative dimension of Christian life and also bring the fruits of meditation 

to people of other religious or secular beliefs.” 

Dear Father Laurence we are very eager to hear what you are going to share 

with us of your experiences with meditation. 

 

Doetinchem, 25 november 2017 

Br. Henry Vesseur OSB 


