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“de tijd hield stil – een adempauze even” 

Leven, ook en juist wanneer de Tijd haar adem inhoudt 

 
Achtbare Meester, Waarde Bb:. en Zz:., 
 

"Vergeet je niet te leven 

dacht ik laatst 

de tijd hield stil 

een adempauze even" 

 

(Kees Hermis: eerste couplet uit "Vergeet je niet te leven") 

 

In zijn boek Einstein’s Dreams doet Alan Lightman een 

intrigerende aanname: "Suppose time is a circle, bending 

back on itself. The world repeats itself, precisely, endlessly." 

Stel dat Tijd een cirkel is die terugbuigt op zichzelf – de 

wereld herhaalt zichzelf, precies, eindeloos… Mij komt voor 

dat dit een heel prikkelende gedachte is, wanneer we onszelf 

uitnodigen om na te denken over Tijd. Als we bereid zijn deze 

prikkelende gedachte-oefening te doen, wat is in dat licht dan 

de betekenis van onze ervaringen en gevoelens in een 

ogenblik, een periode, een heel mensenleven? Hoe 

verhouden zich verleden, heden en toekomst? Wat geeft ons 

het was, het is en het zal zijn? Kunnen ons inzichten ten deel 
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vallen waardoor we Tijd beleven als een milliseconde en een 

eeuwigheid tegelijk? Of kan de Tijd soms ook volledig 

wegvallen? 

Tot zover de opmaat die ik gebruikte voor een overdenking 

die ik op 19 november jongstleden mocht houden in mijn 

kerk, de Remonstrantse Gemeente van Den Haag. Het was 

een overdenking waarbinnen Tijd het centrale thema vormde 

en waarbij ik dit thema belichtte aan de hand van een aantal 

gedichten. Ik was die ochtend geenszins alleen. De kerk was 

goed gevuld met gemeenteleden, onder wie diverse 

vrijmetselaars, en vooraan in de kerk zat iemand die me zeer 

dierbaar is en die er door zijn aanwezigheid voor zorgde dat ik 

het deze ochtend aandurfde. Want in mijn huidige 

thuissituatie is er best moed voor nodig om door te durven 

gaan met de dingen die me normaliter zoveel energie en 

Schoonheid geven. Alles is in een ander daglicht komen te 

staan en het blijkt eens te meer de kunst om het Licht te 

blijven zien en voelen. Dankzij Br:. Frans, want over hem heb 

ik het uiteraard, voelde ik de Kracht om de kansel te 

beklimmen. Want zo heet het wanneer ik in mijn kerkelijke 

context de Gebroken Kolom omvat. 

Na afloop sprak ik met Br:. Frans over hetgeen ik had gedeeld 

en we waren het er al snel over eens dat het thema Tijd ook 

zeer relevant is in het licht van ons Winter Sint Jan. Tijd, met 

haar in mijn optiek cyclische vermogen, raakt aan het komen 

en gaan van de seizoenen, het afnemen en weer aanwassen 

van het licht, de avond die valt en de morgen die steeds weer 
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aanbreekt. En in deze dagen brengt de Tijd ons opnieuw bij 

een kantelpunt, een kantelpunt dat ons uitnodigt tot diepe 

reflectie: op onszelf, op de ander en op de wereld om ons 

heen. Op het leven zelf, dus… Ik kies er daarom voor om ook 

jullie deelgenoot te maken van hetgeen ik in november 

deelde met mijn gemeente. Misschien wel mede vanuit de 

gedachte ‘Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt’, een 

gedachte die me al vanaf mijn puberjaren fascineert, toen ik 

haar voor het eerst leerde kennen als een fragment uit de 

roman Bezonken rood van Jeroen Brouwers. Beschouw dit 

delen maar als mijn brug tussen twee werelden die ik ten 

diepste koester. En laten we onszelf op deze manier juist 

vanavond Tijd geven voor een adempauze. Áls een 

adempauze… 

Dichters laten zich in hun teksten regelmatig uit over 

allerhande aspecten van Tijd. Het kan waardevol zijn om ons 

te laten inspireren door de ideeën en gevoelens die zij 

hierover in hun gedichten tot uitdrukking brengen. Het geeft 

ons immers een mogelijkheid om zo de Tijd te bezien en te 

beluisteren vanuit diverse invalshoeken. Ik wil jullie daarom 

meenemen op een korte reis door teksten die ons aansporen 

om nooit te vergeten dat we leven, ook en juist wanneer de 

tijd even haar adem inhoudt... 

Wanneer we nadenken over Tijd, dan zullen we vaak 

bemerken dat verleden, heden en toekomst elkaar raken en 

dat ze regelmatig ook door elkaar heenlopen. Elkaar 

doorkruisen zelfs en in veel gevallen ook zorgen voor 
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‘wederzijdse voeding’. In die context kunnen we ook 

generatieverbindingen herkennen en dat stelt ons in staat om 

te reflecteren op onze eigen positie en rol binnen de schakel 

van doorgeven en zelf ook doorgegeven worden. Concrete 

handelingen en tastbare herinneringen stellen ons in staat 

om bepaalde terugkerende thema’s te ontdekken. En 

daarmee blijkt alles telkens anders en telkens ook hetzelfde: 

verandering en constante op hetzelfde moment. Er lijkt 

sprake van een cyclisch geheel, waarbinnen we als mens 

betekenis geven en betekenis krijgen. En in die cyclus 

proberen we steeds weer mens te zijn, in de verhouding tot 

onszelf en tot de ander. Rutger Kopland geeft aan dit 

onveranderlijk veranderproces prachtige kleine, aanraakbare 

woorden in een gedicht over een wandeling met zijn 

kinderen. Dit gedicht draagt een ontroerende melancholie in 

zich en tegelijkertijd een heel concrete rolbepaling: 

“Wandelend met B en R mijn kinderen 

wordt het weer winter, word ik langzaam 

weer ingesponnen in altijd dezelfde 

nevelige bosranden, modderige wegen, 

het kille schreeuwen van fazanten, 

de grond dreunt onder een drietal 

fjorden-paarden, melancholie van 

licht bevroren boerenkool alom. 
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 Alles verandert maar keert onveranderd 

terug. Neem de heiligen van deze maanden. 

Een kind weet dat Sint Maarten met een 

halve mantel vertrekt, hij komt met een 

nieuwe terug. Sint Nicolaas is altijd 

onder ons, al zien wij dat meestal niet. 

Maria loopt met een nieuwe Jezus toch 

weer in haar laatste dagen. Onze wereld 

blijkt gesloten. 

  

Zo komen wij dan ook bij altijd dezelfde 

bomen, waarin mijn dochters altijd dezelfde 

takken beklimmen en zwaaiend in de toppen 

zingen: zie ginds komt de stoomboot, kijk 

eens hoe hoog wij zijn. En inderdaad zij 

zijn buiten bereik, als zij vielen, 

ik zou hen moeten laten vallen. 

  

Wandelend door de schemer terug naar huis 

bespreken wij de maan en opa’s dood. 
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Ze hebben een heel klein beetje te doen 

met mij, omdat opa mijn vader was. (Hij 

was het die destijds in gordijnen gehuld, 

een baard van geplozen touw tot op de 

knieën, een wiegelende mijter op het hoofd 

voor mij door het maanlicht sloop) 

  

Wandelend in het duister voel ik 

hun koude handen, moet ik 

hun dorre bloemen dragen, 

hun neuzen snuiten, 

hun knopen sluiten, 

hun vader zijn.” 

 

(Rutger Kopland: “Een lange wandeling”, in: Verzamelde 

gedichten, 2010) 

 

“Onze wereld blijkt gesloten,” constateert Kopland. Het leven 

als een hermetisch systeem wellicht, met een cyclische Tijd 

als daar doorheen lopend koord? Het zal niet verbazen dat 

het terugdenken aan de eigen kindertijd een terugkerend 
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thema is bij dichters die reflecteren op Tijd en leven. De 

ontmoeting tussen verleden en heden, al dan niet met 

gevolgtrekkingen voor de toekomst, levert vaak een gevoel 

van heimwee op, en soms ook verwondering, berusting of 

juist verontrusting. Hoe anders immers was onze beleving van 

de dingen toen we nog kind waren. Dezelfde situaties toen, 

geven ons in het nu wellicht totaal andere ervaringen en 

inzichten. De Tijd lijkt iets met ons te hebben gedaan, althans 

met het referentiekader van waaruit we de dingen 

waarnemen. De zo gewone en onbeladen zaken uit onze 

jeugd kunnen ons dan terugvoeren naar een tijd waarin we 

alles zagen en voelden vanuit een heel ander perspectief. 

Misschien komen we daarmee ook wel bepaalde oerprincipes 

op het spoor – principes die ons als het ware een 

“oervroeger” in herinnering brengen, zoals Judith Herzberg 

dat zo mooi uitdrukt in het volgende gedicht:  

 

“Wij hebben ieder onze eigen zwaartekracht. 

Wij moeten elk voor zich gedachten af, 

zo merk ik voor het eerst hoe vreemd 

het is, een vliegtuig voor de zon 

dat even schaduw flitst 

en wij die in het gras 

tussen de madeliefjes liggen 
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handen tegen de oren vanwege het geraas 

en dan weer verder praten alsof het moment Nu 

niet het laatste was van een fase. 

Herinneringsmiddag, herinneringsjaar. 

Het gras stevig en vers, de zon sterk 

(de ijskap van Groenland nog net niet 

gesmolten, 

wij nog niet overspoeld) kinderbloemen 

zoals deze, die ruiken naar oervroeger 

wit bitter en precies, zo madelief, 

en een vliegtuig dat geen kwaad wil.” 

 

(Judith Herzberg: “Tussen ijstijden”, in: Zeepost, 1963) 

 

“en dan weer verder praten alsof het moment Nu niet het 

laatste was van een fase” – Herzberg lijkt hier woorden te 

geven aan de prachtige en ontroerende onbevangenheid van 

het kind in het kader van de Tijd. Maar we weten ook dat de 

tijd voortschrijdt en dat we steeds op weg gaan naar nieuwe 

momenten en nieuwe ervaringen. Op weg móeten soms ook, 

zelfs wanneer we dingen wellicht het liefst zouden laten zoals 

ze ‘nu’ zijn… 
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De veranderingen die in, door en met de tijd ontstaan, 

stemmen ons lang niet altijd blijmoedig. Verlies van dierbaren 

of dierbare zaken kan ons ten deel vallen. Tijd kan ook dingen 

stukmaken, waarvan we hoopten dat zij hun heelheid nooit 

zouden verliezen. Maar juist dan kan het besef van een 

cyclisch gebeuren ons troost en nieuwe hoop geven. Hans 

Lodeizen spreekt in dit verband van “het droevige touw van 

de tijd”, maar wel vanuit de stellige overtuiging dat van een 

terugkomen sprake zal zijn: 

“ik zal bij je terugkomen 

en het jaar zal een feest zijn 

de mensen zullen mij omarmen 

de wind zal mij groeten 

en ik zal op je handen drijven 

als een schip. 

 

ik ben lang genoeg alleen geweest 

ik speel met het droevige touw van de tijd 

huil lach praat een beetje huil lach 

en leer de buigzaamheid van het verdriet 

ik zal bij je terugkomen als een schip.” 

 

(Hans Lodeizen: “ik zal bij je terugkomen”, in: Gedichten, 

1949) 
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Met dit gedicht raakt Lodeizen ook aan het fenomeen van 

vertrekken en op reis gaan. Misschien vanuit de gedachte dat 

we daarmee nieuwe horizonten zullen vinden. Wellicht ook 

vanuit de verwachting dat vertrekken ons steeds weer de 

mogelijkheid tot terugkeren belooft. De dichter Erik van Os 

benadrukt in zijn gedicht “Om op tijd te zijn” het belang van 

de tijdigheid van het aanvangen van de reis. Het lijkt zaak om 

dat precies op het juiste moment te doen en dus moeten we 

goed voelen “hoe laat het is”: 

“Ga op tijd op reis 

 

om het meest 

en het mooist 

mee te maken 

 

leer je buik de klok 

dan weet je precies 

hoe laat het is 

 

want wie voelt 

hoe laat het is 

gaat op tijd op reis.” 

 

(Erik van Os: “Om op tijd te zijn”) 
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Hiermee biedt Van Os ons een aantal uitdagende gedachten 

rond het aanvaarden van een reis, op het juiste moment. Zijn 

gedicht voerde me terug naar een aantal gedachten die ik 

ontwikkelde en nog altijd ontwikkel tijdens de pelgrimstocht 

die ik samen met Br:. Frans aan het lopen ben – over een 

aantal jaren en daarmee dwars door de tijd heen – van 

Chartres naar Santiago de Compostella. Deze pelgrimstocht 

heeft me al geregeld uitgenodigd om te reflecteren op Tijd en 

het onderweg zijn in de Tijd en gedurende ons leven. Ik noem 

onze pelgrimstocht graag een ‘tocht zonder doel, met als doel 

de tocht’. Het drukt voor mij namelijk een gewaarwording uit 

die zich de laatste tijd – door de dingen die ik ‘onderweg’ 

meemaak – steeds sterker aan me opdringt: als ik niet uitkijk, 

als ik mezelf niet voldoende dwing om op een reflectieve 

manier naar mijn doen en laten, naar mijn leven, te kijken, 

dan dreigt het risico dat ik alles aanpak en ervaar als één 

groot ‘project’. De levende mens als een soort 

‘programmamanager’ die voortdurend bezig is om dingen ‘af’ 

te krijgen, doelen te bereiken en alvast weer vooruit te kijken 

naar de volgende ‘klus’. Wat nu toch project? Wat nu toch 

‘af’? Wat nu toch ‘doelen’? Ik betrap me er maar al te vaak 

op: gedachten als ‘nog even doorzetten en dan…’ Maar wat 

dan? Waarom? Waartoe? Is dat nu werkelijk de invulling van 

de ingewikkelde opdracht om te leven? Om iets bij te dragen? 

Om misschien af en toe heel even gelukkig te mogen zijn? 

Toon Tellegen, een dichter die bij uitstek in staat is om met 

kleine, alledaagse woorden, grote concepten te beschrijven, 
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drukt in het nu volgende gedicht heel fraai uit hoe 

ingewikkeld het beantwoorden van dit soort vragen kan zijn – 

ga er maar aan staan, als mens! 

 

“Ik werd geboren 

en iemand kwam aansjokken, zette een ladder 

tegen mij aan en klom naar boven 

met op zijn rug mijn ziel en mijn gedachten. 

Het begon te regenen 

en hij sprong naar beneden, holde weg 

om te schuilen, riep nog over zijn schouder: 

‘Wees gelukkig! Wees maar gelukkig!’ 

De zon verscheen, 

maar er klom niemand meer naar boven, 

niemand legde uit hoe ik mijn gedachten moest gebruiken, 

niemand bracht schaduw, 

niemand haalde de ladder weg, 

niemand zei dat er niemand meer zou komen.” 

 

(Toon Tellegen, “Ik werd geboren”, in: Een langzame val, 

1991) 
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Een pelgrimstocht kan je – soms op ronduit pregnante wijze – 

duidelijk maken dat “programma-managen” zeer 

waarschijnlijk niet het antwoord is op de complexe vragen die 

leven en mens-zijn aan ons stellen. Ik loop, ik ben onderweg, 

ik sta stil en verwonder me, ik loop door en verwonder me, ik 

kom aan en verwonder me. Ik blijf op weg – op dat oneindige, 

cyclische pad. Maar soms… toch stiekem kilometerpaaltjes 

tellen op de route? Nog twintig kilometer tot het eindpunt 

van vandaag – al tien kilometer afgelegd! Dat was toch niet 

de bedoeling van het onderweg zijn? Of is dat oordeel al te 

streng? Er is ruimte in de eeuwigheid om te blijven leren. 

Antoine de Saint Exupéry legt dat heel fraai uit in het 

volgende – vertaalde – fragment met de titel “Vijf minuten 

eeuwigheid”: 

“Er zijn rijksweg-mensen en voetpadmensen. De rijksweg-

mensen vervelen mij. Ik verveel mij op het asfalt tussen de 

kilometerpalen. Deze mensen zijn naar iets heel bepaalds 

onderweg: naar winst, naar een doel voor hun eerzucht. Op 

de voetpaden staan in plaats van kilometerpalen 

hazelnootstruiken. Daar wordt geslenterd om noten te vinden. 

Men is daar om te zijn. Bij elke stap is men om dáár te zijn, 

niet ergens anders. Maar met kilometerpalen kan een mens 

niets beginnen. Waar ik ben, ben ik als voor de eeuwigheid. 

Als ik op een bank ga zitten, dan wil ik daar voor eeuwig gaan 

zitten. Ik maak aanspraak op mijn bank, op vijf minuten 

eeuwigheid.” 
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Laat ze dus maar, die kilometerpalen in de tijd – breng ons de 

hazelnootstruiken. Laat ons juist die tot in hun diepste wezen 

ervaren, zodat we ons diepste zelf de ruimte kunnen geven – 

weg van de rijksweg… Ook als dat betekent dat we niet in 

elke plaats een stempeltje voor ons pelgrimspaspoort kunnen 

verkrijgen: een tocht zonder doel, met als doel de tocht… 

Wandelend door de tijd, soms misschien ook wel rennend, 

struikelend, vallend en weer opstaand, begint onze reis 

steeds opnieuw. En opnieuw. En opnieuw. We lopen op het 

eeuwige pad met alle kruispunten, alle ontmoetingen, alle 

afscheid en hervinden. En onderweg is het van groot belang 

dat we proberen – nu eens koortsachtig, dan weer vanzelf – 

om niet te vergeten dat we leven. Dat we zijn en dat we 

mogen zijn: 

“Vergeet je niet te leven 

dacht ik laatst 

de tijd hield stil 

een adempauze even 

en als je nu eens zonder haast 

buiten de tijd om wil 

slagbomen neergelaten 

dolgedraaide wijzerplaten 

onder je door of langs je heen 
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ze laat voor wat ze zijn en dan 

meer lucht en ogen van 

het goede aardse zien 

een beetje ruimte worden en misschien 

iets meer gericht alleen” 

 

(Kees Hermis: “Vergeet je niet te leven”) 

 

Met deze woorden van Kees Hermis begon ik dit Bouwstuk. 

Nu ik ze opnieuw aanhaal en deze keer vollediger, raakt ook 

dit Bouwstuk welhaast cyclisch. We zijn weer terug bij het 

startpunt en de tocht langs de cirkel kan opnieuw beginnen. 

Laat ik ons dan, bijna aan het einde van wat ik heb willen 

delen, enige proviand meegeven voor een nieuwe of 

hernieuwde cirkelgang. Ik zal dat doen met het gedicht “Eb” 

van Vasalis: 

“Eb 

Ik trek mij terug en wacht. 

Dit is de tijd die niet verloren gaat: 

iedre minuut zet zich in toekomst om. 

Ik ben een oceaan van wachten, 

waterdun omhuld door 't ogenblik. 
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Zuigende eb van het gemoed, 

dat de minuten trekt en dat de vloed 

diep in zijn duisternis bereidt. 

 

Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?” 

 

(M. Vasalis: “Eb”, in: Vergezichten en gezichten, 1954) 

 

Tijd of geen tijd: laten we vooral nooit vergeten om 

daadwerkelijk te leven! 

“Bijna aan het einde van wat ik heb willen delen,” zei ik 
zojuist. Als slot van dit Bouwstuk en als opmaat voor wat 
hierna komen zal, wil ik jullie deelgenoot maken van nog een 
cirkelgang, een cirkelgang die mij persoonlijk ten diepste 
ontroert. Zo dadelijk zal Marijn Coers, zoon van Br:. Frans, 
twee muzikale Bouwstukken voor ons ten gehore brengen. 
Niet zomaar Bouwstukken. Het eerste lied kwam voort uit 
een handreiking die de vader deed aan de zoon: ook Br:. 
Frans liet zich inspireren door Alan Lightman, met wiens 
aanname over tijd ik vandaag begon. Hij deelde deze 
inspiratie met Marijn en Marijn gaf een prachtige toonzetting 
aan de gedachten van Lightman, waardoor het nummer 
“Time” ontstond. Maanden later daagde Br:. Frans mij uit om 
na te denken over mogelijke nieuwe lyrics voor de 
toenmalige band van Marijn. Ik nam de uitdaging aan en zo 
ontstond het nummer “Terra Incognita”, in een fragiele 
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creatieve uitwisseling met Marijn. Toen ik destijds mijn 
Gezellenbouwstuk opleverde, speelden Marijn en zijn 
toenmalige bassist het nummer in de Voorhof. Nu laat hij het 
opnieuw horen en deze keer tot mijn grote vreugde in onze 
Tempel. Over steeds mooiere cirkelgangen gesproken! 
 
Achtbare Meester, waarde Bb:. en Zz:., het vervult me met 
blijdschap en hoop dat ik steeds opnieuw met jullie op weg 
mag blijven gaan, langs steeds intensere, steeds diepere, 
steeds helender cirkels in de Tijd – samen voor altijd op weg 
naar het Licht. 
 
Zo moge het zijn – ik heb gezegd. 
 
Zr:. Ingrid de Bonth, 
Voorschoten, november 2017 
 


