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IT MOAISTE FAN FRYSLÂN

Streng klooster geeft de ziel rust
‘Onderweg lijd
je verliezen,
maar we zijn
er nog steeds’

De verkiezing tot
It moaiste fan
Fryslân is volop
gaande. De Friese
bevolking selecteerde dit voorjaar
de tien mooiste
gebouwen en
plekken van de
provincie. Op de
website itmoaistefan.frl kan nu
worden gestemd
op deze tien, zodat een top 3
overblijft.
Deel 3: Het Karmelklooster in
Drachten.
JOSÉ HULSING

U

it de kapel klinkt de vierde
symfonie van Beethoven.
Het Apollo Ensemble
heeft bezit genomen van
het Karmelklooster in Drachten. De
leden van het gezelschap geven tijdens hun jaarlijkse zomeracademie
in verschillende ruimtes van het
slotklooster les aan ruim vijftig cursisten.
Het is precies zoals de beheerders
van het mystieke gebouw, Ietje (62)
en Heleen (32) Hofstra, het graag
zien. ,,Het klooster is een rijksmonument en tegelijkertijd kan iedereen
er iets mee’’, zegt Ietje. Dochter Heleen vult aan: ,,Het is mooi dat het
gebouw zoveel mogelijk in oude
staat behouden is en vandaag de dag
nog zo intensief gebruikt wordt.’’
Moeder en dochter koesteren hun
bezit. Alles is altijd in keurige staat.
Zo is er elke week vier dagdelen een
schilder aan het kwasten en komt er
elke vrijdagochtend een groepje vrijwilligers om de borders in de tuinen

Ietje en Heleen Hofstra: ,,‘Karmelklooster Drachten, ook voor u bewaard’.’’

te onderhouden
,,‘Karmelklooster Drachten, ook
voor u bewaard’, zeggen wij altijd
over het klooster’’, vertelt Heleen.
,,En het mooie is’’, stelt Ietje, ,,dat dit
idee ook gedragen wordt door de samenleving. Behalve voor de tuin zijn
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er ook nog een stuk of vijftig, zestig
vrijwilligers die helpen bij de tentoonstellingen. Zoveel steun en toewijding, dat is prachtig.’’
Dik tachtig jaar is het gebouw
waarin sinds 1936 ongeschoeide karmelietessen woonden en baden

voor het heil van de wereld. Tot 1993,
toen de groep van elf zusters zo vergrijsd was dat het niet meer ging. De
Drachtster predikant Jan Hofstra en
zijn vrouw Ietje namen het complex
over en beheerden het sindsdien in
de geest van de vroegere bewoners.

Architect Arjen Witteveen ontwierp het in het Noorden unieke
klooster in carrévorm naar middeleeuws voorbeeld, met binnentuin
en grote ommuurde slottuin. De
buitenkant oogt streng en dus zijn
bezoekers volgens Ietje en Heleen altijd weer verrast door de intieme atmosfeer binnen de kloostermuren.
Van binnen ademt het klooster
met z’n knusse kamers, de kruisgangen met troggewelfjes en de vele
doorkijkjes naar de tuinen, de sfeer
van rust en bezinning. Mooiste
ruimte is de vogeltjeskamer, het gastenverblijf van het klooster, met op
de muren Makkumer tegeltjes van
Tichelaar elk met een handbeschilderd vogeltje erop.
In de winter van 2016 werd met de
tentoonstelling ‘Wat bezielt je’ het
tachtigjarig bestaan van het klooster
gevierd. Zonder Jan. Die was in april
2015, op Stille Zaterdag, onverwacht
overleden. ,,Het maken van deze
tentoonstelling voelde als een meesterproef, maar dan zonder de meester’’, sprak Ietje tijdens de opening
van de expositie.
De nieuwe tentoonstelling dit najaar wordt ‘Birthday’, waarbij fotografe Lieve Blancquaert laat zien dat
het wel degelijk uitmaakt in welk
land je geboren wordt, wat betreft je
kansen en mogelijkheden.
,,Volgend jaar runnen we het
klooster 25 jaar’’, zegt Ietje. Met de
tentoonstelling ‘Bloom’ in 2018 willen de Hofstra’s het jubileum vieren.
Kunstenaars uit binnen- en buitenland gaan aan de slag met het thema
‘bloeien’. ,,We gaan door. In het
klooster ga je niet met pensioen.’’
Ietje en Heleen hebben nog altijd
goed contact met de laatste drie zusters uit Drachten, die in 1993 verkasten naar de Karmels in onder meer
Arnhem en Oirschot. Tussen alle reserveringen door hebben ze soms
zomaar zuster Mirjam weer aan de
telefoon. ‘Hoe gaat het daar?’’,
vraagt ze dan. En altijd is er wel iets
het vermelden waard. Nu zetten de
musici in de kapel de vierde van
Beethoven weer in. Uit de vogeltjeskamer klinkt kamermuziek. Over
bezieling gesproken.

