
 

 

De “zalige zalen” op Nieuw Hydepark in Doorn 

De getijdengemeenschap ‘de Binnenkamer’ is een monastiek initiatief, dat de gemeenschap vooral 

wil vormen middels het internet. ‘De Binnenkamer’ is dus niet gelokaliseerd in een fysiek klooster, 

maar in ‘een klooster in de cloud’. Veel mensen zijn op zoek naar of bezig met een eigen 

gebedsleven. De ervaring leert dat om dit in je eentje te doen geleidelijk aan tot verwatering kan 

leiden en er behoefte is aan ondersteuning van en verdieping door, geregeld, contact met anderen. 

Maar uiteenlopende omstandigheden maken het vaak lastig om daartoe regelmatig ergens, hetzij in 

een klooster of een abdij, bij elkaar te komen. Zo is destijds de idee van een klooster in de cloud 

ontstaan, dus een virtuele gemeenschap met contacten via livestreaming, zoom en chatten. Zoals 

gebruikelijk voor een getijdengemeenschap werd een Regel geschreven met het oog op de 

specificiteit van ‘de Binnenkamer’. Verder blijkt het ter wille van de samenhang toch ook nodig om 

op gezette tijden daadwerkelijk bij elkaar te komen voor het bijwonen van de getijdengebeden (die 

worden elke werkdag ’s ochtends en ’s avonds gehouden in de kapel van Nieuw Hydepark), 

meditatieve retraites en allerhand thema-bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden meestal op 

Nieuw Hydepark gehouden. 

Nu dragen een aantal zalen/zaaltjes op Nieuw Hydepark de naam van een bekende persoon uit de 

kerkgeschiedenis, te weten Luther, Theresa (van Avila), (Anna Maria) Schurman, Etty Hillesum, 

Willibrord, Bonhoeffer en Bach. De gedachte kwam op om een bijeenkomsten-cyclus te organiseren 

rond deze personen en dan natuurlijk in de naar hen vernoemde zaal. De context van deze cyclus 

wordt gevormd door ‘de Regel’ van ‘de Binnenkamer’, samengevat in “Bid en Bemin’. De opzet is dat 

het voor belangstellenden uitnodigend zal zijn om de hele cyclus te volgen maar dat elke 

afzonderlijke bijeenkomst ook zeker de moeite waard is om bij te wonen. We zijn naar mensen op 

zoek gegaan, die zich verdiept hebben in deze kerkelijke grootheden en inspirerend, met liefde en 

met humor zo’n bijeenkomst kunnen leiden. 

 

Programma  

We gaan dus een inspirerende ommegang maken langs de zeven naamzalen op Nieuw Hydepark! Te 

weten de Willibrordzaal, de Theresa van Avilazaal, de Lutherzaal, de Anna Maria Schurmanzaal, de 

Etty Hillesumzaal, de Bonhoefferzaal en de Bachzaal! Rondgang, in het algemeen gesproken en zoals 

in elke kloostergang architectonisch vormgegeven, heeft beweging tot doel. Dat is een fundamenteel 

Bijbels uitgangspunt: leven is bewegen; stilstand verstening (ook wel ‘dood’ genoemd). “Volk 

onderweg!”. Daarom: de draagstokken van de Ark van het Verbond moeten in de ringen blijven 

zitten om altijd aan de tocht door de woestijn te herinneren. “Ik ben de weg; dát is de waarheid en 

het leven”. Leven is een eeuwigdurende polariteit tussen ontwikkeling/vernieuwing en 

bestendiging/consolidering. Bij alleen maar vernieuwing is er slechts chaos; bij alleen maar 



consolidering vindt er verstening plaats. Maatschappelijk gesproken betekent dat de uitersten van 

totale ordeloosheid en willekeur, én machtsbestendiging en onderdrukking. 

Die zeven zalen. Je zou kunnen zeggen dat Willibrord symbool staat voor ‘begin’ en Theresa, Luther 

en Schurman symbool staan voor de tegenbeweging tegen ‘verstening’. Etty Hillesum en Bonhoeffer 

vertolken in concreet onderdrukkende omstandigheden een spiritualiteit van zulke tegenbewegingen 

en Bach toonzet de kracht van muziek om de, ook, onvermijdelijke verstenende werking van 

woorden vloeiend te houden in een oorstrelende klankstroom.  

 

Programma  

Schurman  Pieta van Beek    02-09-23 

Willibrord      Gert Landman en Idelette Otten 04-11-23 

Luther   Robert de Vos    03-02-24 

Theresa van Avila Marieke Rijpkema   02-03-24 

Etty Hillesum  Marieke Brouwer   02-12-23 

Bonhoeffer   Bert de Velde Harssenhorst en  

Edward van ’t Slot    04-05-24  

Bach   Hanna Rijken    01-06-24 

 


