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Jongeren in het dominicanen-
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Verslaafd aan het klooster
Ben ik verslaafd aan kloosters? vraagt Rita van Nierop (23) zich af. Alleen al het afgelopen half jaar bracht 
zij met veel plezier drie keer een weekend door in een klooster. Ze is er als lid van de Protestantse Kerk in 
Nederland niet mee opgegroeid. Sterker nog, haar geloofstraditie heeft weinig affiniteit met kloosters. 
Wat zoekt en vindt zij daar als jonge protestant? 
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Dankzij het klooster kan ik meer hectiek aan 

‘O
pzij, opzij, opzij, maak plaats, 
maak plaats, maak plaats, 
we hebben ongelooflijke 
haast.’ Dit liedje van Herman 
van Veen is soms helemaal 

op mij van toepassing. Ik vlieg van school 
naar werk, hol van vergadering naar het 
zwembad. Ik heb het druk met mijn best te 
doen om aan alle verwachtingen van deze 
maatschappij tegemoet te komen. Het zou 
mij af en toe goed uitkomen als een dag 30 
uren telde in plaats van 24. Want ik wil ook 
een goed boek lezen en ruimte maken voor 
mijn geloof. Dus ben ik blij met plekken 
waar ik me volledig op God en mezelf kan 
richten. Daartoe biedt een klooster volop 
gelegenheid. De verwachtingen van an-
deren zijn er niet hooggespannen, ik hoef 
even niets en ik kan mijn zinnen verzetten. 
Hoewel, dat geldt ook voor vakantie. Op 
vakantie ben ik het ritme van mijn dagelijk-
se bestaan snel kwijt. Een weekendje weg is 
voldoende om er even helemaal uit te zijn. 
Toch is een kloosterbezoek anders.

Het goddelijke ervaren
Het begon met Taizé. Na mijn eindexamen 
vertrok ik voor een week naar deze oecume-
nische gemeenschap in Frankrijk. Het was 
de eerste keer dat ik in een klooster was. Ik 
werd gegrepen door de open sfeer, de mee-
slepende muziek en de mensen. De eerste 
avond was ik diep onder de indruk van de 
viering. Het was prachtig. De volgende och-
tend mocht ik weer, ‘s middags weer en  
‘s avonds weer. Ik vond het zulke fijne mo-
menten, dat ik het liefst al voordat de klok-
ken luidden in de kerk zat. Het duurde een 
paar dagen voor ik me de sfeer eigen had 
gemaakt en vertrouwd was met het ritme 
van de vieringen. Daarna kwamen de dien-
sten echt bij me binnen. Ik was niet meer 
bezig met de uitslag van mijn eindexamen, 
die ik bij thuiskomst zou krijgen. De liederen 
en teksten raakten een emotionele laag. Ik 
bleef nadenken over wat daar gebeurde, wat 

ik hoorde en zag. In zekere zin was het net 
alsof mijn zintuigen meer ontvankelijk wer-
den voor wat er gebeurde. Die ervaringen 
ben ik later gaan omschrijven als ervaringen 
van het goddelijke, zo bijzonder waren ze.
Steeds meer jongeren zijn te gast in een 
klooster. De populariteit van Taizé is al 
decennia ongekend hoog. Tienduizend 
jongeren bezoeken jaarlijks dit dorp in 
Bourgondië. De jongerenontmoetingen 
die de Taizégemeenschap ieder jaar in een 
andere Europese stad organiseert, trek-
ken zo’n 30.000 deelnemers. Protestanten, 
rooms-katholieken, niet-gelovigen, allen 
vinden er ‘iets’, worden geïnspireerd door 
de sfeer, ontmoetingen en liturgie. Alles te-
zamen maakt Taizé tot een bijzondere plek, 
waar ook ik door geraakt werd. Ik keerde er 
meerdere keren terug, telkens om afstand te 
nemen van het dagelijkse en mijn ‘geloofs-
batterij’ op te laden. 
Want dat is wat ik zoek in een klooster. Ik 
heb vaak het gevoel dat ik er thuis onvol-
doende aan toekom om plaats en tijd in te 
ruimen voor stilte en bezinning, het lezen 
van een spirituele tekst of gebed. Altijd is 
er wel iets dat mijn aandacht vraagt en als 
dat even niet het geval is, zit ik het liefst met 
een goede roman op de bank. In de kloos-
teromgeving verdwijnt dat. Er is ruimte om 
de grote, veeleisende buitenwereld te laten 
voor wat hij is. Iedereen is bezig met God en 
geloof, dus ga je daarin mee. 
De dagorde is prettig; je hoeft daardoor over 
sommige dingen niet meer na te denken. 
Voor het eten hoef je alleen nog maar aan te 
schuiven, verder ga je ten minste drie keer 
per dag naar de kerk en vul je de rest van 
de dag met gesprekken, wandelingen en 
meditatieve momenten. Het zijn allemaal 
dingen die ik thuis graag zou doen, of meer 
zou doen, maar waar ik niet aan toe kom 
of mezelf de tijd niet voor gun. Als ik dan 
terugkom uit het klooster, heb ik het gevoel 
dat ik weer een periode van minder spiritu-
aliteit en meer hectiek aankan.

Goede gesprekken
Jongeren zoeken rust in de snelle, moderne 
samenleving. Ouderen klagen nogal eens 
dat de jongere generatie zich niet meer los 
kan maken van het beeldscherm. Ze zijn 
daarom vaak sceptisch of jongeren het wel 
een weekend in een klooster vol zouden 
kunnen houden. Het tegendeel blijkt waar. 
De telefoon kan juist goed worden weg-
gelegd en de stilte verwelkomd.  De druk 
van altijd bereikbaar moeten zijn, valt weg. 
Bezinning op levensvragen of de vraag wie 
je bent, komt centraal te staan. 
De zusters Augustinessen van Sint Monica 
hebben daarvoor in de Hilversumse bossen 
een plek ingericht. Casella wil een huis zijn 
waar jongeren stil kunnen zijn en zich kun-
nen bezinnen. De augustinessen verzorgen 
eigentijdse vieringen en workshops. Casella 
is een kleinschalig project, waardoor je als 
vanzelf contact krijgt met de zusters. En je 
kunt er goede gesprekken voeren, zo bleek 
de laatste keer dat ik er was. De pastor die 
met ons mee was, had een doos met levens-
vragen bij zich. Het was de bedoeling dat 
we om de beurt een kaart trokken, om die 
te bespreken. Uiteindelijk bleven we bij de 
eerste vraag hangen en hebben we een hele 
avond over onze ambities gesproken. 
De gesprekken die ik voer tijdens zo’n week 
of weekend, maken het klooster eveneens 
tot een speciale plek. Ik vind het fijn om 
mijn eigen ideeën te scherpen aan die van 
anderen.  De stilte draagt bij aan goede 
gesprekken. Dit is een andere stilte dan 
wanneer ik alleen thuis ben. Het is een stilte 
om geconcentreerd en ontvankelijk te zijn, 
leeg te worden, na te denken. Daar vanuit 
kan iets gaan groeien dat ik weer meeneem 
in de rest van mijn leven. 
Hoe vaker ik de stilte ervaar, hoe makkelij-
ker ik die sfeer oppak als ik in een klooster 
kom. Ik merk dat ik steeds minder moeite 
hoef te doen om stil te worden in een 
gebed. Dat is prettig contrast met de hectiek 
van het dagelijks leven. De stilte opzoeken 
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is vergelijkbaar met het labyrint dat op het 
terrein van Casella ligt. Op het moment dat 
ik er heen ga, kom ik steeds dichter bij de 
stiltekern. Wat ik daar ervaar, neem ik mee 
op de weg terug uit het labyrint, terug naar 
huis. Het is onder andere deze combinatie 
van mooie gesprekken en stilte die mij ertoe 
heeft aangezet dit jaar belijdenis te doen. 
Dan besef ik namelijk eens te meer dat ik 
geloof in God die nabij is en met me mee-
gaat, ook buiten het klooster.

Muziek en meditatie
Muziek maakt voor mij deel uit van het 
klooster. Het is een bepaalde manier van 
zingen die meditatief is, door herhaling van 
korte teksten bijvoorbeeld. Dat is kenmer-
kend voor de liederen van Taizé, maar komt 
ook terug in Casella en andere kloosters. 
De manier waarop de psalmen worden 
gezongen in een traditioneel klooster – in 
wisselzang, met een korte stilte na iedere 
regel –  is daarop gericht. Door meditatie 
heb ik het gevoel meer tot de kern van mijn 
geloof te komen. Op deze manier zingen en 
bidden biedt de gelegenheid om na te gaan 
waar voor mij de nadruk ligt van wat ik heb 
gehoord of gelezen en waar ik nog over wil 
nadenken. Dat maakt de muziek tot een 
element wat mij veel brengt.
Tegelijkertijd is het zingen een manier om 
volop mee te doen in de gebedsvieringen. 
Door het zingen word ik deelnemer in 
plaats van buitenstaander en kan ik de 
liederen me laten raken. Als deelnemer 
heb ik het meest het gevoel dat het gebed 
me iets doet, iets kan betekenen voor mijn 
geloofsleven.

Zwarte zusters
Ik heb gemerkt dat ik me vooral thuis voel 
in de moderne, oecumenische kloosterge-
meenschappen. Ik was onlangs ook een 
weekend in Megen bij de clarissen. Het 
oude kloostergebouw straalt het meest de 
sfeer uit die ik me voorstel bij een klooster. 
Het was voor mij soms afzien in de grote, 
ijskoude kerk, waar de oude woorden van 
de psalmen soms iel klonken uit de mon-
den van de in het zwart geklede zusters. 
Vijf keer per dag luidt daar de bel voor het 
gebed; de vieringen waren erg katholiek 
voor een rechtgeaarde protestant als ik, 
met veel buigen en weesgegroetjes. Het 
duurde een tijdje voor ik enigszins mee kon 

doen in de diensten, omdat het zo anders 
was dan ik kende. Aan de ene kant vond 
ik het prachtig om deel uit te maken van 
een lange geschiedenis, anderzijds kostte 
het veel moeite om me de sfeer eigen te 
maken. Ik merkte dat bij thuiskomst; het 
dagelijks leven hernam onmiddellijk zijn 
gewone gang, waar anders de indrukken 
van de voorbije dagen nog een poosje 
bleven hangen. 
Maar wat Megen verbond met Casella en 
Taizé, was de stilte. Dat is een wezenlijk, 
bijzonder element van het kloosterleven. 
Die zou ik overal wel willen ervaren en ik 
denk veel leeftijdsgenoten met mij. 

Ben ik verslaafd aan het klooster? Nee, en 
toch ook weer wel. Voor gesprekken en 
gebedsvieringen heb ik in mijn omgeving 
goede plaatsen gevonden. Ik bezoek regel-
matig een Taizégebed in de buurt en heb 
een inspirerende gespreksgroep in mijn 
kerk. Maar de rust in het klooster is bijzon-
der; die sfeer kan ik alleen daar opsnuiven 
en alleen daar kan ik mijn aandacht een 
paar dagen achter elkaar  richten op God. 
De behoefte om daar mijn geloofsbatterij 
op te laden, zal nog wel een poosje blijven 
bestaan. Maar ik zou niet willen intreden, 
daarvoor ben ik ook te zeer gehecht aan 
mijn drukke leven. .

Casella heet jongeren welkom
In de bossen bij Hilversum ligt een prachtig verbouwde boerderij. Hier is Casella gevestigd, 
wat ‘huisje’ betekent. Vier zusters Augustinessen van Sint Monica leven hier samen met de 
jongeren die langskomen. “Casella staat voor ons niet alleen voor ons fysieke huis, maar 
ook voor een plek waar je welkom bent op je weg door het leven”, zeggen zij.
De zusters zochten naar manieren om meer dan in het traditionele kloosterleven aanslui-
ting te vinden bij de maatschappij. Het resultaat is een kleinschalige, rustgevende plek, waar 
jongeren tot 35 jaar terecht kunnen voor studie of bezinning. Zij kunnen er met een groep 
terecht van maximaal tien mensen, maar ook alleen.
Er zijn meerdere faciliteiten. Een oude hooimijt is verbouwd tot ‘stiltehuisje’, een meditatie-
plek met een grote glazen wand met uitzicht over het weiland.  Op het gras ernaast ligt een 
groot labyrint, in de kelder is een ruimte voor lectio divina, het op een meditatieve manier 
lezen van de Bijbel. De schuur is omgebouwd tot kapel. 
De zusters hebben bewust gekozen om geen habijt te dragen, om de afstand tot de be-
zoekers te verkleinen. Ze doen zeer hun best om bezoekers welkom te laten zijn en heb-
ben grote aandacht voor detail, wat zich uit in bijvoorbeeld een bloemetje op de kamer bij 
aankomst. (www.casella.nl) 

Labyrint met op de achtergrond het stiltehuisje, Casella en kapel.
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