
 

Oefening in schemeren 
 
Bedoeling: Een nieuw ritueel (of juist een hele oude) om de drang naar meer en beter los te 
kunnen laten.  
 

 
 
Introductie 
 
Marjolijn van Heemstra schrijft in de Volkskrant dat we streven naar meer en beter kunnen 
afleren door te vertragen en dagelijks even stil te zitten, tijdens de schemering bijvoorbeeld. 
‘Schemeren’ wordt dit ook wel genoemd, oftewel: het donker afwachten. Een ritueel om de 
werkdag los te laten en de overgang te maken naar de rust van de nacht.  
 
“Schemeren is een gratis en toegankelijke oefening in niet-doen en niet-zijn. Een manier om 
jezelf los te weken van een gejaagd beeldschermbestaan en het waanbeeld dat onze 
werkelijkheid iets te maken heeft met een rechte lijn omhoog. Het enige wat je nodig hebt is 
tijd en een paar ogen.”  
 
Oefening 
 
Kies een moment waarop jij gaat schemeren. 
 
En als je daar zin in hebt kun je, als het helemaal donker is geworden, een klein lampje 
aanknippen, een opschrijfboekje en pen pakken en op je ervaringen reflecteren met 
onderstaande vragen. 
 

1. Schrijf eens over jouw ervaring. Hoe was het voor je om je zo tussen licht en donker in 
te begeven?  

2. Wat heb je allemaal gezien? Gehoord? Gevoeld? En ging de tijd snel voorbij, of juist 
langzaam?  

3. Zijn je dingen specifiek opgevallen? 
4. Heeft de ervaring van schemeren je een inzicht gegeven? Zo ja, welke? 
5. En als dit inzicht een antwoord zou bieden, op welke vraag zou dat dan zijn?  
6. Kun je hieruit iets meenemen voor in je dagelijks leven? Zo ja, wat?  
7. Tenslotte: wat zou er volgens jou gebeuren als Nederland massaal aan het 

schemeren zou slaan?  
 
  
  



 

Gedicht 
 
Tot slot een inkijkje in de wereld tussen donker en licht zoals Sascha Bol het heeft ervaren. 
Ze schreef er dit gedicht over. Laat je verwonderen door haar woorden!  
 
De schemering sluimert 
ik luister naar de dag die  
bijna is begonnen 
nog niet of toch ongrijpbaar verandert 
ik verander 
als ik snaren ben, tril ik in golven  
van geboren naar gister  
en vandaag, tot nu  
alles sterft  
ontwaakt  
alles vormt deze dag 
sluimerend in de schemering 
 
daar is de kat  
voorzichtig wandelend  
ze ziet ze kijkt  
ze is dat 
ze is hier en toch elke blik die ik werp is anders 
een constante stroom 
energie, onzichtbaar 
wie is daar 
hier ben ik  
met mijn adem  
 
en woorden beschrijven 
en vormen vervormen  
verwonder ik  
verwoord ik 
verworden  
alles verwordt 
een constante stroom 
energie, onzichtbaar 
wie is daar 
 
de schemering sluimert 
ik luister naar de dag die  
bijna is begonnen 
nog niet of toch ongrijpbaar verandert 
ik verander 
als ik snaren ben, tril ik in golven  
van geboren naar gister  
en vandaag, tot nu  
alles sterft  
ontwaakt alles vormt deze dag 
sluimerend in de schemering  


