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Poëtische, intelligente cultuurgeschiedenis van een verdwijnend, waardevol goed.
Maartje Somers, NRC

lezing Sara Maitland

Zondag 19 maart spreekt Sara Maitland in de Abdij van
Berne over haar boeken Stilte als antwoord en over Alleen
zijn, Hoe doe je dat?

STILTE ALS ANTWOORD
Tot haar vijftigste voerde de Britse schrijfster Sara Maitland een druk
leven, met man, kinderen en baan. Toen raakte ze gegrepen door de
stilte. Ze zonderde zich af op een Schots eiland en ging na wat alleenzijn met een mens kan doen.
Stilte als antwoord is een fascinerende benadering van het fenomeen
stilte: analytisch, persoonlijk, eerlijk en onderhoudend.
Een verslag van een zoektocht, een persoonlijk experiment, verweven
met de stilte zoals die voorkomt in mythes en legenden, in westerse
en oosterse religieuze tradities, in de Verlichting, tot onze ambivalente
houding ten opzichte van stilte in onze huidige maatschappij.
Stilte als antwoord is ook analyse en cultuurgeschiedenis. Met een
mooie collectie verhalen over eenzamen; zij die zich vrijwillig terugtrokken, solozeilers, kluizenaars en zij die in isolatie terechtkwamen,
opgeslotenen en gijzelaars. Maitland voelt zich verwant met poolreizigers, bergbeklimmers, en andere eenzame avonturiers die zich
maten met natuurkrachten. Stilte zoeken lijkt bij haar soms een
moderne levensstijl, een vorm van topsport. z.o.z.
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Uitnodiging

lezing Sara Maitland

Uitnodiging

ALLEEN ZIJN. HOE DOE JE DAT?
Mensen die alleen leven kunnen doorgaans op weinig waardering rekenen.
Een solitair bestaan wordt als iets asociaals en sinisters voorgesteld. Waarom
is dit eigenlijk zo in een tijd waarin autonomie, persoonlijke vrijheid en
individualisme meer dan ooit worden toegejuicht? Sara Maitland plaatst onze
houding ten opzichte van eenzaamheid in historisch perspectief. Ze wijst ons
op experimenten en strategieën waarmee we onze angst voor eenzaamheid
kunnen kwijtraken om een voller, rijker leven te leiden.

ISBN 978-90-2950-613-7
€ 15,00
Met haar ontwapenende
schrijfstijl ziet Maitland
kans die kwesties aan te
grijpen die de essentie
raken van wat het betekent
om mens te zijn.

Sara Maitland (1950) studeerde Engels aan de Oxford University, waar
medestudent Bill Clinton haar in aanraking bracht met het feminisme van
Germaine Greer. Ze schreef romans en korte verhalen; daarnaast publiceerde
ze over de jaren zestig en feministische theologie. Ze trouwde op 22-jarige
leeftijd en kreeg 2 kinderen. Begin jaren negentig veranderde haar leven. De
kinderen gingen het huis uit, haar huwelijk liep stuk. Het schrijven ging haar
steeds moeilijker af. Ze verhuisde van Londen naar het platteland; bovendien
bekeerde ze zich tot het katholicisme. Voor het eerst van haar leven woonde
ze alleen, en geleidelijk aan verdiepte ze zich steeds meer in het gebed. Ze
begon met een soort contemplatieve meditatie die ze zag als een manier
om de geest leeg te maken van zelfzuchtige zorgen in een poging te komen
tot de essentie. Ze voelde dat stilte haar hielp om de dingen te zien zoals ze
werkelijk waren.
Alleen-zijn bleek zo’n openbaring dat ze nieuwsgierig werd naar wat er zou
gebeuren als ze actief de stilte zou zoeken. Maitlands ervaring met stilte was
helemaal niet negatief. Zij vond juist ’een soort stilte van hart en hoofd die
geen leemte is maar een waardevolle ruimte’.
Op zondag 19 maart kunt u deze bijzondere vrouw ontmoeten in de
Abdij van Berne. Sara Maitland spreekt over haar ervaringen, boeken
en signeert. De voertaal is Engels.
Datum:
Plaats:

Zondag 19 maart 2017
Bernekringzaal, Abdij van Berne, Abdijstraat 49,
5473 AD Heeswijk
Aanvang:
15.00 uur (inloop 14.30 uur)
Toegang:
€ 7,50 (inclusief koffie/thee)
Reserveren: Aub reserveren per e-mail activiteiten@bernemedia.com
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