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Special: Kloostergeheimen

NIET HEILIG, WEL BARMHARTIG

‘K

loosters heb ik altijd gezien als
bakens van spirituele en sociale
perfectie met een harmonie op
goddelijke sterkte en monniken
die beschikken over een haast
onvoorstelbare religieuze diepgang die wij
als buitenstaanders niet kunnen bevatten”,
schrijft de jonge religiewetenschapper Stefan Franz in deze aflevering van Volzin. Het
door hem beschreven beeld is hardnekkig.
O, die stilte! O, die prachtige liturgie! O, de
wijsheid en humor van de kloosterling, hun
kinderlijke eenvoud, hun radicale inzet!
Programmamaker Leo Fijen deed er afgelo-

pen jaren met zijn ‘kloosterseries’ op televisie graag nog een schepje bovenop. Maar
klopt dit beeld wel? Voor Franz volstond
een korte blik achter de schermen van een
trappistenabdij om hem van zijn illusies
over het kloosterleven te genezen. Van alles
vond hij in de abdij, maar geen perfectie.
Maar als perfectie en heiligheid niet het
geheim van het kloosterleven uitmaken,
wat maakt dan wél het geheim van het religieuze leven uit? Waarom zitten de gastenkwartieren van kloosters vol? Vanwaar ook
de groeiende interesse in het monastieke
leven onder protestantse christenen? Die

vragen komen deze maand aan de orde
in de Volzin-special.
“Wij zijn ook niet heilig”, zegt dominicanes Sara Böhmer in deze special. In een
wereld waarin we onszelf en anderen
afrekenen op perfectie en succes klinkt
deze bekentenis me bevrijdend in de
oren. Heiligheid haal ik niet en, om
eerlijk te zijn, hoef ik eigenlijk ook niet,
maar zonder barmhartigheid kan ik geen
dag. Zonder barmhartigheid kan ook
de samenleving geen dag. Is dat dan
wellicht het geheim van het kloosterleven? (JvH)

.
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Zuster Sara: ‘Ik weet
veel over de afgronden
van het leven’
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Zuster Sara Böhmer, overste Dominicanessen van Bethanië

kloostergeheimen ✽

Tekst: Frieda Pruim
Beeld: Dolph Cantrijn

‘Iedereen verdient
een nieuwe kans’
Wie wil intreden bij de Dominicanessen van Bethanië,
wordt niet afgerekend op haar
verleden. Ook vrouwen die als
prostituee werkten, ongehuwd een kind kregen of in de
gevangenis zaten, zijn welkom
in de congregatie. Overste
Sara Böhmer (57) vindt dat een
groot goed. “Voor God is alleen
belangrijk wie je vandaag
bent.”

O

verste Sara Böhmer van de
Dominicanessen van Bethanië
baarde in 2011 opzien toen ze
zich in het tv-programma Een
Vandaag bereid verklaarde
de ex-vrouw van Marc Dutroux in haar
congregatie op te nemen. Michelle Martin
zou in 2012 vrijkomen na zestien jaar
gevangenisstraf, voor medeplichtigheid
aan het martelen en doden van kinderen
door haar man. Ze zocht een klooster dat
haar wilde huisvesten.
“Ik sta nog steeds helemaal achter mijn
standpunt, maar Een Vandaag heeft het uit
zijn verband gerukt”, zegt zuster Sara bijna
vijf jaar later. “Ze wilden een rel schoppen.
Het gedachtegoed van onze congregatie

interesseerde hen niet en ze zeiden er niet
bij dat het een theoretische vraag was – wij
hadden geen contact met Martin. Op hun
website lieten ze ook mijn voorwaarde
weg dat Martin spijt moest hebben van
haar daden en zich tot God moest hebben
bekeerd. Ten onrechte suggereerden ze dat
ik Martin in ons huis in Thorn zou willen
opvangen. Dat zou ik nooit doen, in deze
gemeenschap van zes oudere vrouwen.
Misschien had ze naar Letland gemoeten,
waar vier jonge zusters wonen. Zij hadden
Martin kunnen begeleiden bij het verwerken van de pijn over wat ze heeft gedaan,
en daar zou ze veilig zijn.”
De uitzending kwam haar op een golf van
haatmails en anonieme dreigbrieven te
staan. “Afschuwelijk was het. Er zou een
Witte Mars naar ons witte stadje worden
gehouden. De burgemeester belde, en
mensen uit de buurt waren woedend. Eén
vrouw zei: ‘Ik ben goed katholiek, maar dit
kan toch niet!’ Ik reageerde: ‘Martin heeft
monstrueuze dingen gedaan, maar ze
blijft een mens. Als ze nergens een veilige
plek vindt, wordt ze gelyncht.’ ‘Dat heeft
ze ook verdiend’, reageerde de vrouw. Ik
was verbijsterd. Ook mededogen hebben
met iemand als Michelle Martin − zó ver
moet christelijke barmhartigheid volgens
mij gaan.”
Wonderen

Het past helemaal in de visie van de Franse
dominicaan Jean-Joseph Lataste, die de
congregatie van zuster Sara stichtte. Als
34-jarige priester moest hij in 1864 een
retraite begeleiden in de vrouwengevangenis van Cadillac. Hij keek de kaalgeschoren

vrouwen aan en noemde ze ‘mijn lieve
zusters’. De vrouwen wisten niet wat hen
overkwam en hieven voorzichtig hun
hoofden op. Voor het eerst werden ze met
respect aangesproken. Bijna alle vrouwen
namen vervolgens deel aan de nachtelijke
aanbidding. De volgende dag zei pater
Lataste: “Ik heb wonderen gezien: de
Almachtige voelde zich niet te groot om de
hele nacht bij jullie te blijven.”
Tijdens de biecht hoorde hij dat de vrouwen bang waren voor hun toekomst. Na
hun vrijlating zouden ze gedeporteerd
worden naar Frans-Guyana voor hun
‘rehabilitatie’. Daar werden veel vrouwen
het slachtoffer van seksueel geweld. Zo
kwam Lataste op het idee een congregatie
te stichten om deze vrouwen op te vangen. Wie een roeping tot religieus leven
voelde, kon intreden. Hij ondervond veel
tegenstand van de kerk en zijn orde, maar
uiteindelijk kreeg hij toestemming. Zuster
Henrica Dominica, van een andere congregatie, was zo onder de indruk van zijn
idee, dat ze zich bij hem meldde. Hij vroeg
haar te mediteren op een beeld uit het passieverhaal van Johannes: “Onder het kruis
stonden Maria, de moeder van Jezus, en
Maria van Magdala, uit wie hij zeven demonen verdreven had.” “Dát is Bethanië”,
zei hij. Zuster Henrica Dominica stichtte in
1866 het eerste klooster.
“Voor Jezus doet het er niet toe wie er
onder het kruis staat, als ze hem maar
liefhebben”, zegt zuster Sara. “Dat is toch
geweldig! Om dezelfde reden staat onze
congregatie tot op vandaag open voor alle
vrouwen die een bekering hebben ondergaan. Dus óók voor ex-prostituees en
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✽ special/interview
ex-gevangenen.”
Liefdeskracht

Gevraagd naar haar eigen ervaringen met
uitsluiting aarzelt zuster Sara. “In onze
congregatie vertellen we liever niet over
ons verleden, want zoals onze stichter al
zei: ‘Voor God is alleen belangrijk wie je
vandaag bent.’ Ik kan je twee verhalen
vertellen, en het is gebruikelijk dat ik voor
het succesverhaal kies. Maar er is ook een
ander verhaal, dat ik alleen toevertrouw
aan goede vrienden, uit angst niet meer
serieus genomen te worden in de maatschappij.”
Met de Dominicanessen van Bethanië
kwam de Duitse zuster Sara in aanraking
toen ze na de middelbare school een jaar
ging werken in een kinderdorp van de zusters in Duitsland. “Daar werden kinderen
van moeilijke ouders opgevangen in een
gezinssetting met een zuster als moeder.
Het trok me dat er geen onderscheid was
tussen leven en werken. Ik wilde dolgraag
intreden, maar ze vonden mij te jong. Ik
moest eerst maar eens een studie doen, iets
van de wereld zien en een vriend krijgen.”
Dat advies nam ze ter harte: ze ging theologie studeren, onder meer twee jaar in
Jeruzalem. “We woonden in een studentenhuis, jongens en meisjes bij elkaar. Daar
ontstonden relaties. Toen dacht ik weinig
aan het kloosterleven. Ik wilde nog wel
in het kerkelijk circuit gaan werken, maar
vooral ook trouwen en een gezin stichten
– uitgebreid met kinderen van anderen die
het moeilijk hadden.”
Totdat ze voor de doop van een nichtje
terugkeerde naar Duitsland. “Toen ik mijn
broer en zijn vrouw observeerde met hun
dochter, dacht ik: dat is mij toch te beperkt.
Ik wil mijn liefdeskracht niet beperken
tot een gezin. Toen besloot ik alsnog in te
treden. Pas tijdens het noviciaat leerde ik
meer over het bijzondere charisma van
onze congregatie: dat ieder mens gelijkwaardig is, dat moeite doen minstens net
zo belangrijk is als succes hebben en dat
iedereen een nieuwe kans verdient.”
Therapie

In haar congregatie is het niet uitzonderlijk
dat zusters voor of tijdens hun noviciaat in
psychotherapie gaan. “Sommigen hebben
traumatische ervaringen opgedaan, vaak
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op het gebied van seksualiteit. Dan is het
goed om te onderzoeken of je vooral voor
het klooster kiest omdat je moeite hebt met
lichamelijk contact. In dat geval kunnen de
kloostermuren je wel beschermen, maar
vind je er geen vrijheid. Therapie kan je
helpen een weg te vinden die wel tot vrijheid leidt.”
Sommige vrouwen hebben de kloostergemeenschap nodig om de stap naar therapie
te durven zetten. “Als therapie ingrijpend
is, moet je weten dat je opgevangen wordt.
Vergelijk het maar met diep in de put kijken. Dan moet je zeker weten dat iemand
je voeten vasthoudt. Soms durft iemand
zelfs pas na het afleggen van de eeuwige
gelofte om hulp te vragen, gesteund door
een onvoorwaardelijk ja van de congregatie.”
Spreekt zuster Sara uit eigen ervaring? Ze
aarzelt opnieuw. Dan: “Ik weet veel over
de afgronden van het leven, en ja, ik heb
zelf ook professionele hulp gehad. Tegen
zusters die bang zijn voor therapie, zeg ik:
‘Ik ben niet altijd degene geweest die ik
vandaag ben.’ Soms geeft dat iemand de

Paspoort
Sara Böhmer (Krefeld, Duitsland, 1959)
algemeen overste van de Dominicanessen
van Bethanië-Venlo, gevestigd in Nederland, Duitsland, Italië en Letland. Dit is
een afsplitsing van de Dominicanessen
van Bethanië-Mont, met communiteiten in
Frankrijk, Zwitserland en Italië. De congregatie bestaat in 2016 150 jaar.

. Studeerde theologie en maatschappelijk
werk.
. Trad in 1986 in bij de Dominicanessen
van Bethanië en deed in 1992 haar
eeuwige professie.
Was van 1999 tot 2005 econoom van de
congregatie.
Werd in 2005 tot algemeen overste
gekozen, waarvoor ze van Duitsland naar
het Limburgse Thorn verhuisde.
Was van 2007 tot 2013 Europees
coördinator van Dominican Sisters International.
Is sinds 2014 bestuurslid van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR).

.
.
.
.

moed om de stap te wagen. Zelf heb ik ook
voor die keuze gestaan, na mijn intreden:
óf mijn wonden aankijken: een moeilijke,
pijnlijke weg, óf misschien eindigen als
psychiatrische patiënt. Door de therapie
ben ik in het reine gekomen met gebeurtenissen uit mijn leven. Ik ben rustiger
geworden, zelfbewuster, minder bang,
heler.”
Ze is even stil. “Het mooie is: toen ik algemeen overste werd, wisten alle zusters wie
ze kozen: iemand die ontzettend kwetsbaar is geweest. In de maatschappij zou
dat anders zijn gegaan: hoe hoger de baan,
hoe meer ze in je verleden wroeten tot ze
een smetje gevonden hebben om je op af te
rekenen.”
Tot de jaren zeventig spraken de zusters
onderling niet over hun verleden. Nu kunnen ze daar uit zichzelf iets over vertellen;
ernaar vragen is nog steeds ongepast.
“Iemand die in therapie zit, moet daarover
kunnen spreken met een vertrouweling.
Wie veel wil vertellen, moet je soms tegen
zichzelf beschermen. Met name als het
over heel pijnlijke dingen gaat, zoals verkrachting. Wij zijn ook niet heilig. Je kunt
aangekeken worden op je verhaal.”
Onder de zusters bevinden zich ook vrouwen met een kind. “Als ongehuwd moeder
intreden heeft bij ons altijd gekund, maar
dan moest je je kind wel verloochenen −
heel pijnlijk. Twee jaar geleden heb ik dat
bewust doorbroken bij de uitvaart van een
medezuster. Aan het begin van mijn preek
heb ik uitdrukkelijk haar zoon en haar
kleinkinderen begroet. Zodat voor iedereen duidelijk was: hij is niet haar neef.”
Vrij

Alle kleine zestig Nederlandse zusters zijn
inmiddels boven de 65; twaalf zelfs boven
de negentig. De meesten wonen in twee
zorgcentra. De enige twee 65-minners in
Nederland, onder wie zuster Sara, zijn van
Duitse afkomst. Zij wonen in Thorn met
vier Nederlandse zusters; in Delft is nog
een gemeenschap van drie 70-plussers. De
circa vijftig zusters in Duitsland zijn gemiddeld een generatie jonger, doordat religie
daar minder beladen is: de jongste is 33 en
er zijn er vijftien jonger dan 65 jaar. In Letland stichtte de congregatie in 1995 zelfs
een nieuwe gemeenschap, met vier zusters
van onder de vijftig jaar.
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‘Toen ik algemeen
overste werd, wisten
alle zusters wie ze
kozen: iemand die
ontzettend kwetsbaar
is geweest’

Zuster Sara
Böhmer in
de kapel van
haar klooster
in Thorn.

Tot haar spijt is het zuster Sara als overste
niet gelukt nieuwe Nederlandse zusters
aan te trekken. Wat is volgens haar de
waarde van het kloosterleven voor mensen
van nu? “Wij zijn zelfstandige vrouwen
en we hebben veel ruimte in de kerk: we
bepalen zelf wat we in onze kapellen doen,
kiezen zelf onze priesters en geestelijk
begeleiders. Ik voel me in het klooster
ontzettend vrij: vrij van geest, vrij in mijn
relatie met God en vrij van verengde opvattingen in maatschappij en kerk. We doen
ook prachtig werk: in Duitsland vangen
we nog steeds kinderen op, we gaan op
gevangenisbezoek en ontfermen ons over
vluchtelingen. Daarbij maken we zo nodig
onze handen vuil: we hebben mannen in
kerkasiel gehad en vluchtelingen over de
grens geholpen.”
Bij dat werk gaat iemand zien vooraf aan
naar iemand luisteren, benadrukt ze. “Een
paar jaar geleden bezocht ik een tentoonstelling van de Franse kunstenaar JeanMarc Cerino. Zijn schilderijtjes leken in
eerste instantie wit. Pas als je ze in je hand
nam en naar het licht draaide, zag je dat hij
mensen geschilderd had, in de marge van
de samenleving: daklozen, gevangenen,
prostituees. Dat ontroert me nog steeds:
om mensen te zien heb je tijd nodig en
licht. Dan pas kun je ze in de ogen kijken

en zie je hun menselijkheid. Pater Lataste
maakte hetzelfde mee in de gevangenis.”
Als achttienjarige in het Duitse kinderdorp
van de dominicanessen leerde zuster Sara:
hopeloze gevallen bestaan niet. “Elk kind
is door God geschapen, en we proberen het
zo lang mogelijk met hem vol te houden.
Dan zie je soms onvoorstelbare veranderingen. Zo herinner ik me een heel chaotische jongen die tot rust kwam en nu bij de
politie werkt.
Indringende ervaringen deed ze ook op
in de gevangenis van Norfolk in de Verenigde Staten. Daar ontstond in 1999 een
dominicaanse lekengemeenschap van
gevangenen onder leiding van gevangenispastor Ruth Raichle, opgeleid bij de
Dominicanessen van Bethanië in Frankrijk.
“Het was indrukwekkend om daar op een
bezinningsdag tussen de moordenaars te
zitten. Een van hen zei: ‘In de gevangenis
behandelen ze me altijd als een stuk vuil.
Alleen hier, in de groep van Bethanië, word
ik als mens gezien.’ Dat is toch fantastisch!”
Met een van deze gevangenen correspondeert zuster Sara. “Bij mijn tweede
bezoek had de communiteit geregeld dat
ik anderhalf uur met hem alleen kon zijn;
officieel mocht dat niet. We spraken over
onze levens en over zijn grote pijn dat zijn
dochter geen contact met hem wil.”

Omhelzing

Wat vindt zuster Sara het zwaarst aan het
kloosterleven? “In mijn taak als overste
vooral de eenzaamheid. Soms verlang ik
naar een relatie, naar een warme omhelzing, soms ook naar een mannelijke arm.
Natuurlijk zoek ik geborgenheid in God,
maar daar zijn grenzen aan. Met mijn
medezusters kan ik mijn dilemma’s en
zorgen niet delen. Ik wil voorkomen dat ze
vervolgens dingen voor me achterhouden
omdat ze bang zijn om mij te belasten.
Volgend jaar is mijn tijd als overste voorbij.
Dan komt er hopelijk weer meer ruimte
voor vriendschappelijk contact.”
Als leidinggevende ontdekte ze de waarde
van de biecht. “Hoe groter je verantwoordelijkheid, hoe groter de kans dat je iets
verkeerd doet. Ik ben heel dankbaar dat ik
tien jaar geleden een goede begeleider heb
gevonden in Thorn. Hij is mijn redding.
Soms klop ik op de late avond nog bij hem
aan om mijn hart te luchten. Als er ruzie is
tussen zusters, word ik erbij geroepen, en
moet ik onpartijdig zijn. Dat lukt niet altijd.
Laatst besloot ik een zuster te verplaatsen
naar een zorgcentrum. Voor haar was dat
het beste, maar daarmee kwetste ik een
huisgenote die haar erg gaat missen. Dan
voel ik me tekortschieten. Net als toen ik
in Rome zat tijdens de uitzending van Een
Vandaag en mijn medezusters overspoeld
werden met telefoontjes omdat ik zo naïef
was geweest om me te laten interviewen.
Hoe vaak heeft mijn begeleider niet gezegd: ‘Je bent te streng voor jezelf. Zo is
God niet. God is liefde’.”

.

Meer over de congregatie op:
www.dominicanessenvanbethanie.nl.
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Het klooster als
projectiescherm
Ook al lopen ze net zo hard leeg als kerken: het imago van kloosters blijft goed. Dat zegt volgens Arjan Broers meer over de spirituele verlangens van de samenleving dan over wat er in de kloosters zelf
gebeurt. “Ook kloosterlingen zijn kleingeestig, mopperig, angstig, verveeld en hypocriet. Dat is niet erg,
maar ze doen er soms zo verrekte weinig mee.”
Tekst: Arjan Broers Beeld: ANP Foto
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‘E

r is de laatste tijd veel onrust en
onenigheid”, vertrouwde een
zuster me eens toe. “De abdis
wil alle taken herverdelen en
dat doet zeer. De gastenzusters
willen niet in de verzorging, de zusters
van de wasserij durven de keuken niet
aan. Maar het wordt niet uitgesproken.”
De afgelopen dertig jaar ben ik al in heel
wat kloosters en abdijen geweest. Doorgaans doe ik er twee indrukken op. De
eerste is die waar ik voor kom: de stilte, de
ruimte, het ritme van het gebed halen me
uit mijn ‘normale’ haast. Ik voel me in een
groter verband gezet, dat van ‘zoals het
was in het begin en nu en altijd’, zoals veel
gezongen psalmen eindigen.
Dat verandert van alles in mijn gedachten,
maar meer nog in mijn aanwezigheid.
Het is heerlijk om te merken dat, bijvoorbeeld, mijn lichaam al na een paar uur
een kalmere tred aanneemt. En als ik door
de eerste verveling heen ben, gaan mijn
zintuigen meer open. Mijn al te gespannen doen komt meer in evenwicht met het
genoegen er te zijn.
De tweede indruk is er een van bevreemding, soms zelfs vervreemding. Kloosterlingen zijn net mensen, zo zou je dit
kunnen omschrijven: kleingeestig, mopperig, angstig, verveeld en hypocriet. Daar is
niks mis mee, ware het niet dat ze er soms
zo verrekte weinig mee doen. En dat, dat
vind ik ronduit teleurstellend.

Het klooster als instrument
Volgens het laatste God in Nederlandonderzoek komt 82 procent van de Nederlanders nooit of hoogstzelden in een
kerk. En in december meldde het Sociaal
en Cultureel Planbureau nog dat niet
meer dan 13 procent van de Nederlanders
de kerk te vertrouwen vindt. Dat eerste
percentage, de onkerkelijkheid, loopt al
jaren op. Het tweede, het vertrouwen,
heeft een enorme knauw opgelopen door
het schandaal van seksueel misbruik in de
rooms-katholieke kerk.
Gek genoeg blijft het imago van kloosters
goed, en dan met name dat van de monastieke varianten van het kloosterleven.
Gastenhuizen zitten vaak vol, voor retraites is veel belangstelling, producten als
trappistenbier, kloosterbrood en abdijzeep
worden goed verkocht. In de marketing

worden al deze producten vooral geassocieerd met natuurlijkheid, ambachtelijkheid, zuiverheid, eenvoud en smaak.
Ach, het is vooral beeldvorming en het
zegt meer over de samenleving dan over
kloosters zelf. Het klooster is een plek
waar mensen even kunnen uitstappen
– om daarna weer in te stappen, onveranderd. Het is net als met het minstens
zo populaire product mindfulness: het
gaat terug op vormen van meditatie, die
bedoeld waren om los te komen van wat
trappist Thomas Merton het valse zelf
noemde, zodat er ruimte ontstaat voor
het ware zelf: wie je bent in God. In de
praktijk zijn kloosters net als mindfulness
vooral instrumenten om even op adem te
komen – zodat je weer terugkunt, de ‘normale’ wereld in. Want hoe aardig kloosters
er ook op staan: de krimp gaat door, en
aanwas is er nauwelijks. De toekomst van
verreweg de meeste kloosters in ons land
is al voorbij.

Rust en stilte en zo
Er is dus veel sympathie, maar weinig
engagement – zoals consumenten zich
gedragen. Het klooster is vooral een projectiescherm, dat laat zien waar mensen
in onze cultuur naar verlangen. Om er een
paar te noemen: mensen projecteren hun
verlangen naar rust op het kloosterleven,
en ook hun verlangen naar de ervaring
zelf keuzes te maken, naar het idee van
een groter verband, en naar mensen die
doen wat ze zeggen te geloven.
Er is een diep verlangen naar rust en stilte.
Dat zijn zo ongeveer de eerste woorden
die mensen kiezen om te zeggen wat ze
aantrekt in een klooster. Het zegt iets over
de constante herrie in onze cultuur, een
informatiesamenleving met een krankzinnig toegenomen aantal prikkels van
media, reclames, verstrooiing en communicatiemiddelen. Ziet u nog wel eens
mensen die één ding tegelijk doen?
Er is een verlangen te ervaren hoe het is
om ergens voor te kiezen – of in ieder geval
naar een omgeving waarin gekozen is:
voor soberheid bijvoorbeeld, voor gebed
of stilte. In de ‘gewone’ wereld worden we
gebombardeerd met keuzemogelijkheden,
terwijl de keuze zelf steeds uitgesteld
of kritisch bevraagd wordt. Vaak is een
burn-out (die tegenwoordig steeds vroeger

voorkomt) of een oplopende leeftijd nodig
voordat mensen duidelijke keuzes maken
voor wat in hun dagelijks leven past.

Authenticiteit
Vervolgens is er een verlangen naar het
idee van een groter verband. Het idee,
schrijf ik, want mensen verlangen niet per
se naar het grotere verband zelf – omdat
dat onvoorstelbaar en doodeng is. Maar
het is fijn om even te verblijven in een
omgeving die in eeuwen rekent en niet
in minuten, waar steeds verwezen wordt
naar ‘het begin en nu en altijd’, alsof er een
orde en een doel in de wereld zit.
Ten slotte is er een verlangen naar mensen
die doen wat ze zeggen. Misschien is dat
wel het belangrijkste. Het valt me telkens
op met welk een eerbied kloosterlingen
bejegend worden, zeker als ze een habijt
of pij dragen. Net als het pak, de cape en
het masker van superhelden – ook heel
populair trouwens – suggereert dat een
positie naast de gewone wereld.
Er is ook iets heroïsch in de keuze voor het
kloosterleven, dat voelen mensen goed
aan. In plaats van eens per week naar yoga
te gaan of af en toe een spiritueel zelfhulpboek te lezen doen zij het echt, dat anders
leven: afzien van geld, macht, bezittingen,
omwille van de stilte, de rust, de eeuwigheid. Die authenticiteit (of de schijn
ervan) geeft kloosterlingen krediet, veel
meer dan de diepte van hun ideeën.

Achter de schermen
Dat is de ene kant van het projectiescherm: de verlangens van mensen van
buiten de kloosters. Maar heeft dat iets
te maken met wat er achter het scherm
gebeurt?
Het zal niemand verbazen dat de idyllische geestelijke toestand die bezoekers
op kloosterlingen projecteren niet bestaat.
Het kloosterleven is niet rustig, het is
hooguit beter gestructureerd dan het ‘normale’ leven. Er is systematisch ruimte voor
stilte, maar ook kloosterlingen werken
vaak idioot hard en ook zij vinden het vaak
moeilijk om keuzes te maken, zeker omdat
het voortbestaan van hun gemeenschappen vaak onzeker is.
Ook in kloosters wordt daarnaast volop
getwijfeld over het grotere verband: of
het bestaat, of het zinvol is, zeker in een
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cultuur die zo snel ontkerkelijkt. Er zijn
ook kloosters waarin men doet alsof het
grotere verband niet het geheim van God
is, maar het instituut van de rooms-katholieke kerk, dat koste wat kost overeind gehouden moet worden. En last but not least:
ook in kloosters is er veel onauthentiek
gedrag, verborgen angst, onuitgesproken
conflicten, fysieke verkramping, oud zeer,
eenzaamheid, machtsgedoe, vaak onder
een masker van sereniteit.
Ik gebruik hier steeds het woord ook, want
het is er in mijn ervaringen in kloosters
allebei: de rust en de drukte, de duidelijkheid en de onzekerheid, het geloof en de
twijfel, de openheid en de bekrompenheid
van geest. Het lijkt het gewone leven wel.

Liefde begin en einde
Als ik van de marketing en reclame was,
dan ging ik nu beschouwen hoe kloosterlingen aan de verlangens in de samenleving tegemoetkomen, en of dat beter kan.
Dan kunnen ze zichzelf in stand houden,
marktaandeel veroveren en misschien
zelfs groeien! Maar ik ben allereerst theoloog en prediker. Mij gaat het om de vraag
waartoe wij op aarde zijn, om de oude
katholieke catechismus te citeren. Of om
het wat aardser te zeggen: mij interesseert
niet zozeer of kloosters blijven bestaan,
maar of ze doen waarvoor ze er zijn. En
daar valt nog wel wat over op te merken.
Volgens mij bestaan kloosters ‘omwille
van de verkondiging van het evangelie en
het heil der zielen’, zoals het traditioneel
heet bij de dominicanen, mijn grootste
opdrachtgever. Het zijn woorden die haast
niemand nog begrijpt, volgens mij zelfs
veel insiders niet. Voor de publiekscampagne vanwege 800 jaar dominicanen,
bedoeld om in gesprek te komen met
zinzoekers van buiten de kerken, moesten
we dat uitleggen aan welwillende buitenstaanders. Wat is dat, het evangelie verkondigen? En wat is zielenheil?
We vonden deze woorden: het gaat om
het goede nieuws dat liefde bestaat, dat
liefde begin en einde en dragende grond
is, en dat we haar vooral ontmoeten waar
kwetsbaarheid is. Door dat te belichamen
kunnen we elkaar bezielen en helpen
helen.
Natuurlijk zijn er andere verwoordingen.
Je kunt kloosters omschrijven als oefen-
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plaatsen van bevrijding van wat mensen
in slavernij houdt; als bewaarplaatsen
van wijsheid; als ruimtes voor mensen om
door te dringen tot het geheim van het
bestaan. Waar het mij om gaat is te stellen
dat kloosters niet bestaan om de behoeften van zoekers te vervullen, als ware
het spirituele groothandels. En dat ze
evenmin bestaan louter en alleen om een
erfgoed te bewaren, alsof kerk en traditie
doelen op zich zijn.

Geestelijke groei
Ik begon met een anekdote uit een abdij
waar beroering was over de herverdeling
van taken. Toen ik dat verhaal hoorde,
verbaasde ik me erover dat het geen aanleiding was om samen na te denken over
gehechtheid en armoede. De gastenzusters die de verzorging niet in wilden, de
zusters van de wasserij die de verantwoordelijkheid van de keuken niet aandurfden:
het lijken me allemaal ontdekkingen van
hoe ook het ego van kloosterlingen zich
steeds weer hecht aan macht, bezit of
aanzien. Het lijken me even zovele kansen
om te groeien in roeping.
Ik ben vaak kloosterlingen tegengekomen
die – net als ‘gewone’ gelovigen – nooit
geleerd hebben om in hun dagelijks en
hun innerlijk leven genade te ontdekken.
Die nooit goed hebben leren ademhalen,
hun lijf waarderen, hun gevoelens ervaren. Die nooit uitgenodigd zijn geweest
om zich te uiten, hoe rauw of onvolkomen
ook, of een ander liefdevol aan te raken.
Of die nooit hebben leren verstaan dat
ze de vijand, die Jezus ons opdroeg lief
te hebben, ook in zichzelf dragen, in de
vorm van afwijzing en veroordelingen van
zichzelf en anderen.
En ook heb ik veel kloosterlingen ontmoet
die – net als ‘gewone’ gelovigen’ ten diepste denken dat hun levenswijze geweest is
en niet meer past in deze tijd. Daar hebben ze gelijk in, maar daar zit nu juist de
potentie.
Ik ben ervan overtuigd dat onze samenleving grote behoefte heeft aan een
tegenbeweging. Of liever: een vervolgbeweging, want van bewegingen die tegen
zijn, hebben we er al genoeg. Het gaat om
een antwoord op de haast, de herrie, het
niet kunnen kiezen en toch voortdurend
polariseren in onze samenleving. Om de

overspannen verwachtingen als zouden
wetenschap of nog meer welvaart of nog
langere levens ons eindelijk gelukkig
maken. Het gaat op een antwoord op de
boosheid, het wantrouwen, de corruptie
en de zelfverrijking. En bovenal: op het
breed levende idee dat het allemaal niet
uitmaakt, dat er geen zin is of doel, behalve wat mensen van hun eigen leven weten
te maken.
Er is een vervolgbeweging nodig om mensen te verleiden om verder te groeien, nu
we veiliger, rijker en langer leven dan ooit.
Het kloosterleven kan daar een bakermat
van zijn. Maar daarvoor is op de allereerste plaats nodig dat kloosterlingen zelf
werk maken van hun geestelijke ontwikkeling, hun groei als mens, de ontwikkeling
van wijsheid en van het vinden van evenwicht tussen de menselijke vermogens, alleen en als gemeenschap. En dan kunnen
ze anderen helpen om verder te kijken.
Mijn pleidooi is voor een weg naar binnen,
waar het hele kloosterleven eigenlijk al op
ingericht is. En daarbij gaat het niet om de
grote en abstracte ideeën, maar om hoe
concrete mensen hier en nu dat alternatief
van liefde en kwetsbaarheid belichamen.
Incarnatie heet dat.

Kans om te delen
Op een dag bezocht ik een oude broeder
in het ziekenhuis. Pas toen ik weer buiten stond herinnerde ik me de woorden
waarmee hij me bedankte voor een boekje
dat ik hem bezorgde, toen hij kort daarvoor jarig was. “Ik vond het zo mooi”, zei
hij, “toen ik het uithad, heb ik het meteen
weggegeven.”
Thuis had ik het erover met onze kinderen. Ze vonden het echt raar: als je iets
mooi vindt, dan houd je het toch juist? Ik
kon de reactie van de broeder alleen maar
begrijpen als het resultaat van een leven
lang oefenen met, in dit geval, de gelofte
van armoede. In plaats van iets moois om
te hebben, zag hij een kans om te delen.

.

Arjan Broers is als theoloog, journalist en
schrijver betrokken bij het kloosterleven.
Zo schreef hij over de trappistinnenabdij in
Oosterbeek het boek Ode aan Gods eenvoud (Valkhof Pers) en is hij webmaster van
www.dominicanen.nl. Zijn blogs verschijnen op www.arjanbroers.nl.
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Op zoek naar een taal die gelovigen en seculieren verbindt

DOMINICANEN DE KERK UIT, DE KROEG IN
De wereldwijde dominicanenorde
bestaat dit jaar acht eeuwen. En mooie
reden om samen een feestje te bouwen
en zich te bezinnen natuurlijk, maar
daar mag het toch niet bij blijven, zo
vinden de volgelingen van Dominicus in
Nederland.
Heet hun orde immers niet officieel ‘Orde
van de Predikers’? En wijden de broeders,
zusters en leken van deze orde zich vanouds niet aan de verkondiging van ‘het goede nieuws’ (= het Evangelie) in woord en
daad? Het ordesjubileum vormt dus voor
de ‘domini canes’ (‘honden van de Heer’)
een mooie aanleiding om de buitenwereld
opnieuw tegemoet te treden. Maar hoe doe
je dat? Zulke vragen leg je tegenwoordig
voor aan een deskundige op het terrein van
marketing, communicatie en reclame. En
zo kwam bij hen Stephan Ummelen (32)
in het vizier, directeur van het Nijmeegse
bureau Waardengedreven, gespecialiseerd
in ‘de combinatie mens & merk & filosofie’.

Kroeg
Ummelen: “De activiteiten die de dominicanen oorspronkelijk voor hun jubileum
gepland hadden, waren binnenkerkelijk,
niet gericht op een nieuwe doelgroep. De
generatie waar ik ook zelf bij hoor – de
mensen tussen 25 en 45 jaar – omschrijft
zich als spiritueel maar niet gelovig of kerkelijk. Dat geldt ook voor mij. Ik noem me
agnost. Verschillend van de dominicanen
dus of toch niet? Ik heb in ieder geval aan
de dominicanen voorgesteld om op zoek te
gaan, niet naar de verschillen, maar naar
de overeenkomsten.”
Laudare, benedicere, praedicare, zo luidt, in
het Latijn, het dominicaanse ordesdevies:
lofprijzen, zegenen, prediken. De samenspraak tussen reclamejongens en predikers
resulteerde in een nieuwe trits: stilstaan,
delen, vieren. Precies deze woorden prijken
dan ook op de viltjes die horen bij het bier
dat speciaal voor het dominicaanse feest
wordt geproduceerd door de Nijmeegse
brouwerij De Hemel. Zondag heet dit bier

Akkersdijk (‘bekend van Nike en Adidas’)
een nieuw habijt voor de dominicanen. De
modeontwerper vraagt zich af: Hoe zou
een rondtrekkende prediker anno 2016
best gekleed gaan?

Waarheid

Jubileumbier ‘Zondag’ nodigt uit tot gesprek.

dat op verschillende plaatsen in Nederland
steeds een maand lang wordt getapt. Een
knipoog naar de ontstaansgeschiedenis
van de orde. De Spaanse priester Domingo
de Guzman (circa 1170-1221) discussieerde eens een nacht lang in een kroeg
met de kathaarse waard over geloofszaken.
Met Zondag beogen zijn Nederlandse volgelingen acht eeuwen later hetzelfde. Om
het gesprek in de kroeg op gang te brengen
zijn speciale bierviltjes vervaardigd met
levensvragen die ontleend zijn aan dominicaanse zinzoekers door de eeuwen heen.
Vragen als: Wat is niet God? Welke fout laat
je moeilijk los? Waar ben je dankbaar voor
en hoe weet je dat?
En zo staat er dit jubileumjaar nog meer op
het programma. Een ‘zomerse serie radiomagazines’ bijvoorbeeld, in samenwerking
met de KRO, ‘over breuklijnen in het leven
van mensen. Over hoe het kraakt en wat er
oplicht.’ Maar ook lunchgesprekken op drie
Nederlandse universiteiten tussen dominicanen, wetenschappers en publicisten over
actuele thema’s, en schrijvers en dichters
die voor enige tijd hun intrek nemen in
dominicaanse kloosters. Last but not least
ontwerpt ‘aanstormend modetalent’ Borre

“Liefde is oorsprong, grond en doel van het
bestaan”, lezen we op de website
800jaardominicanen.nl. Mooi gezegd,
maar waar blijven God, Christus, de Bijbel
en nog zowat essentiële inhouden van
het christelijke geloof in de dominicaanse
jubileumcampagne? Vormen die soms niet
de kern van de dominicaanse traditie? Kun
je die straffeloos verzwijgen?
“Hier maak je een denkfout”, reageert
Ummelen. “De dominicanen stellen vanuit
hun geschiedenis de gezamenlijke zoektocht naar waarheid centraal. Die zoektocht vraagt om een gemeenschappelijke
taal. Woorden die deze zoektocht in de
weg staan – ook woorden uit de christelijke
traditie die niet meer begrepen worden
door mensen van nu – werken contraproductief voor deze missie. Die woorden
moet je dus vermijden.” Zijn opdrachtgevers konden zich volgens Ummelen in deze
benadering goed vinden. “Ze zijn ervan
overtuigd dat je eerst de dialoog met mensen moet aangaan. Pas als het gesprek op
gang gekomen is, kan het zin hebben om
specifieke geloofswoorden te gebruiken.”
Maakt het voor hem eigenlijk veel uit of hij
een campagne opzet voor een kloosterorde
of voor een bedrijf? “Of je nu voor de dominicanen werkt of voor Philips, in beide
gevallen gaat het om dezelfde vragen:
waar sta je voor? Wat is je plaats binnen
het grotere geheel? Hoe draag je dat uit?”
Daarin zit volgens Ummelen het verschil
niet. “Het verschil zit ‘m er wel in dat je bij
Philips hard moet vechten om mensen te
overtuigen van het belang van waarden,
terwijl de dominicanen daarvan doordrenkt zijn. Zelfs het modernste commerciële bedrijf kan daaraan nog een puntje
zuigen.” (Jan van Hooydonk)

.
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Kapelraam in het
Kleiklooster biedt uitzicht
op de Bijlmer.

Steeds meer protestanten ontdekken het klooster

‘HET HART IS ER OOK NOG’
Van leefgemeenschappen tot getijdengebeden en meditatieve bijbellezing, overal in protestants
Nederland ontspringen nieuwe monastieke initiatieven. Diepgang, eenvoud, gastvrijheid, toewijding
en bezinning: de kloostertraditie heeft veel te bieden, zeggen gelovigen, voorgangers en pioniers.
Elleke Bal spreekt met hen, bezoekt het kersverse Kleiklooster in de Amsterdamse Bijlmer en
ontleedt het nieuwe monastiek verlangen in protestants Nederland.
Tekst: Elleke Bal
Beeld: Christiaan Krouwels (Kleiklooster)

‘K

unt u wat kleingeld missen?” Bij de uitgang van
metrostation Kraaiennest,
midden in de Amsterdamse
Bijlmer, probeert een man
met een warrige bos haar wat geld bij elkaar
te sprokkelen. Het is een gure dag. Reizigers
die de metro uitkomen, lopen hem haastig
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voorbij om gauw hun paraplu’s uit te klappen. Om het hoekje van het metrostation
doemen de kenmerkende Bijlmerflats op.
Een onverhard paadje slingert langs een
verlaten speeltuin richting flatgebouw
Kleiburg. Hier zou je geen klooster verwachten, maar daar staat het, op het raam
geschreven bij nummer 29a: Kleiklooster.

De deur staat open. In de gang staat de
abt van het klooster, Johannes van den
Akker, met zijn zoontje glas en oud papier
in dozen te sorteren. Samen lopen we de
trap op die uitkomt in een woonkeuken
met rode keukenkastjes en een lange
houten tafel. Sinds oktober wonen ze hier
nu, dertien kloosterlingen: acht volwasse-
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nen en vijf kinderen. Het klooster bestaat
uit zeven aan elkaar geschakelde galerijwoningen, waarvan deze gezamenlijke
ruimte de middelste is. Hier zijn ook de
kapel en de drie gastenkamers. Elke avond
is er om 9 uur een gebed in de stijl van
Taizé, iedere woensdagavond een gezamenlijke maaltijd. Van den Akker: “Hier
gaan we leven, het goede doen met elkaar.
We zoeken daarin steun in het ritme van
gebed.”
Als ‘piepjong’ initiatief kijken ze de komende tijd eerst eens wat er allemaal
op hun afkomt. Maar het doel staat hen
duidelijk voor ogen: dit moet een inloopplek worden, waar iedereen altijd kan
aanbellen voor een kop koffie, een gesprek
of een hulpvraag. Een plek waar tijd en
aandacht is voor wie dat nodig heeft. De
gastenkamers zijn al gevuld, onder meer
via Stichting Timon, die jongeren helpt die
vanwege problemen thuis tussen wal en
schip dreigen te vallen. Samen met welzijnsorganisatie Swazoom gaan ze aan de
slag om een kloostertuin te maken, nu nog
een braakliggend stuk land achter de flat.

‘Mijn droom is dat
we in de kerk de
rust en eenvoud
terugvinden’
En zoals het een echt klooster betaamt,
wordt er ook bier gebrouwen.
Het Kleiklooster is een protestants initiatief. Maar niet alleen in de Amsterdamse Bijlmer wordt de van oorsprong
katholieke kloostertraditie nieuw leven
in geblazen. “Er leeft iets, er ritselt iets op
het gebied van het monastieke”, zegt Jos
Douma, predikant in de Plantagekerk in
Zwolle. Hij blogt veel, onder meer over
kloosterspiritualiteit, en probeert al schrijvend het monastieke verlangen te verkennen dat door protestants Nederland waart.

Missionaris of monnik
Het valt op. Terwijl de kloosters leeglopen,
stromen de gastenkamers vol. Nieuwe

leefgemeenschappen en retraiteplaatsen worden gesticht. Van de eigentijdse
monastieke pioniersplek Nijkleaster in
Jorwert tot retraitecentrum De Spil in
Maarssen. Kerken en gelovigen proberen
kloostertradities mee te nemen naar het
dagelijks leven: lectio divina getijdengebeden en stiltewandelingen zijn populair.
Reizen naar Taizé en het Schotse Iona blijven protestanten trekken, terwijl liederen
en gewoonten uit deze kloosters Nederlandse kerkdiensten kleuren. Boeken over
monastieke spiritualiteit – Wil Derkse,
Anselm Grün – worden gelezen en herlezen door protestanten op zoek naar… ja,
naar wat eigenlijk?
Volgens Douma is het monastieke verlangen een zoektocht naar nieuwe diepgang,
eenvoud, toewijding, nederigheid, bezinning en rust. Hij merkte in een van zijn
blogs een tegenstelling op: kerken stoppen
veel tijd en geld in missionaire projecten
en proberen met man en macht naar
buiten te treden, terwijl het monastieke
verlangen mensen trekt die behoefte hebben aan inkeer. Missionaris of monnik?

Bewoners van het
Kleiklooster aan de
maaltijd.
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Die tegenpolen moeten we overwinnen,
volgens Douma. Volgens hem wordt het
tijd dat we “de missionaire kracht van de
monastieke levenshouding” uitdiepen.
Hij raakte erover in gesprek RobbertJan Perk, predikant van de Protestantse
gemeente Hellendoorn. Samen organiseerden ze afgelopen februari een inspiratiedag over de ontluikende monastieke
beweging in Nederland, in het dominicanenklooster in Zwolle. De belangstelling
was groot: er waren 100 plekken, maar
150 aanmeldingen. De hele dag spraken
dominees, kerkgangers en pioniers over
hun monastieke inspiratie.
Douma laat zich zelf inspireren door de
lectio divina, een spirituele manier van
bijbellezen die is ontwikkeld in kloosters.
Ora et labora kennen de meeste mensen
wel: bid en werk. Maar lege, lezen, hoort
daar volgens Douma ook nog bij, als derde

pijler van het benedictijnse monastieke
leven. Lectio divina bestaat uit vier stappen: het lezen van een bijbeltekst, erover
mediteren, bidden en ten slotte aanschouwen, rusten in Gods aanwezigheid.
Zelf probeert Douma lectio divina toe te
passen in zijn preekvoorbereiding. “Je
krijgt er meer existentiële preken van.
Protestantse preken zijn vaak nogal uitleggerig. Dit haalt het zoeken naar God
dichterbij.” Hij hoopt dat monastieke
tradities meer aandacht en verstilling
naar de kerk brengen. “Mijn droom is
dat we de rust en eenvoud terugvinden
in de kerk.”

Geen doel op zich
Ook Johannes van den Akker was erbij op
de inspiratiedag in Zwolle. Het viel hem
op dat daar veel protestanten waren die
naar het klooster gaan, daar enthousiast
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Henk Gols.

FOTO TED SELBACH

‘In het klooster vind ik een bron’
Henk Gols (62), predikant van de Protestantse Gemeente Nijmegen, sinds
2005 als oblaat verbonden aan de
St.Willibrordsabdij bij Doetinchem:
“In onze maatschappij draait het om snel
succes, maar in het klooster wordt iets
duurzaams bewaard. Er wordt stug vastgehouden aan dingen die werkelijk van waarde
zijn. Voor mij ligt daar een spirituele bron.
Het was voor mij niet mogelijk om in te
treden, maar ik wilde meer dan alleen vrijblijvende verbinding. Daarom ben ik oblaat
geworden en heb ik een gelofte afgelegd
waarin staat dat ik naar het evangelie wil
leven volgens de benedictijnse regel.
Thuis probeer ik de gebedstijden van het
klooster aan te houden. Door mijn werkzaamheden lukt het niet altijd, maar ik
probeer drie per dag te bidden. Om kwart
over 6 ’s morgens, rond het middaguur en
’s avonds de vesper. Door dat kloosterlijke
ritme heb je houvast, het weerhoudt je
ervan om haastig op te staan en de drukte
van het leven meteen in te stappen.
Eens per jaar ga ik naar het benedictijner
klooster in Chevetogne, in de Ardennen.
Drie keer per jaar breng ik een paar dagen

Johannes van den
Akker: “Het gaat om
lokaal, zichtbaar,
tastbaar.”

door in de abdij in Doetinchem, waar elf
monniken wonen. Er zijn meer dan honderd
oblaten, vrouwen en mannen, mensen van
allerlei beroepsgroepen en gezindtes. In de
afgelopen jaren zag ik ze in aantal toenemen, ook de protestanten. Het klooster
heeft een grote aantrekkingskracht. Er is
een bron te vinden waar fris en sprankelend
water uitkomt. De kerk staat enorm op
verlies, maar ook binnen de kerk worden die
bronnen opgezocht.”

worden en zich vervolgens afvragen hoe
ze iets van die kloosterspiritualiteit mee
kunnen nemen naar hun dagelijks leven
of naar de kerk. Zelf vindt hij die invulling
nog “iets te smal”. Hij wil zich niet alleen
op spiritualiteit richten, maar op veel meer
facetten van het kloosterleven. Hij wil iets
radicalers. Hij laat zich daarbij inspireren door New Monasticism, in Nederland
ook wel neomonastiek genoemd, een van
oorsprong Amerikaanse beweging waarin
de protestantse theoloog Shane Claiborne
een belangrijke rol speelt. De leefgemeenschap die hij stichtte in Philadelphia, The
Simple Way, draait om de navolging van
Jezus zoals beschreven in het evangelie
van Mattheüs (hoofdstuk 25): “Want ik
had honger en jullie gaven mij te eten, ik
had dorst en jullie gaven mij te drinken.
Ik was een vreemdeling, en jullie namen
mij op.”
Ook het Kleiklooster streeft dit na, onder
meer door een grote gastvrijheid. “Het is
radicale en concrete monastiek die goed
in deze tijd past”, zegt Van den Akker. “Het
is leuk om aan een gironummer te geven,
maar wat doe je dichtbij, in de buurt? Jongeren willen de effecten van hun keuzes
zien. Het is net als met biologisch eten.
Het gaat om lokaal, zichtbaar, tastbaar,
dichtbij, dat is trend. En zo is het ook met
het geloof.”
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Theoloog en predikant Rosaliene Israël
constateerde het al: er zit een inhoudelijke
spanning in de invulling van het begrip
monastiek. In opdracht van de Protestantse Kerk deed ze vorig jaar onderzoek naar
monastiek pionieren in Nederland. Zelf is
ze ‘zuster’ in Spe Gaudentes, de communiteit van Oudezijds 100 op de Amsterdamse
Wallen. In haar onderzoek haalt ze de
benedictijnse theoloog Thomas Quartier
aan, die zich afvraagt of monastiek wel
“los verkrijgbaar is” in de vorm van spirituele praktijken, zoals getijdengebeden,
stiltemeditaties of retraites. Het klooster
is immers bedoeld als een manier van
toegewijd leven.
Monastieke praktijken kunnen nooit een
doel op zich zijn, zegt Quartier, ze horen
bij het monastieke leven als levensvorm.
Het draait om “het oefenen in aandacht
voor die momenten waarin inzicht, het
goddelijke, zich aan ons toont”. En daar
is ook Jos Douma het dan weer helemaal
mee eens. “Het gaat om de monastieke
momenten die ons ten deel vallen. En die
laten zich niet afdwingen.”
Ondanks al die verschillende invullingen van het monastieke ideaal delen de
pioniers in Nederland volgens Israël vier
kenmerken: het zoeken naar God staat
centraal, men is gericht op het volgen
van het evangelische voorbeeld van Jezus

Rick Timmermans:
“Biddend leven: dat
verlang ik zelf ook.”

‘Het is leuk om aan
een gironummer te
geven, maar wat doe
je dichtbij?’
Christus als bron voor gemeenschap, er is
een vorm van engagement nodig en men
staat in positief-kritische verhouding tot
de kerk.

Jos Douma: “Er ritselt
iets op het terrein van het
monastieke.”

Romantisch beeld
Iemand die al jaren bezig doen is om het
kloosterleven in de praktijk te brengen is
Rick Timmermans, journalist en schrijver
met grote belangstelling voor monastieke
tradities. Als student journalistiek begon
hij zich te verdiepen in het kloosterleven.
Hij voelde zich aangetrokken tot de manier waarop monniken spreken over het
leven en geloof. “Heel echt en puur, in hun
manier van leven zag ik een verlangen
naar een biddend leven. Dat heb ik zelf
ook.” Hij bezocht vele kloosters, interviewde monniken en nonnen en woonde
met zijn gezin een tijdje in de kloostergemeenschappen van Chemin Neuf in Frankrijk en Oosterhout.
Chemin Neuf is een nieuwe kloostergemeenschap in Nederland, een van oorsprong Franse gebedsgroep die zich in de
voormalig benedictijnse Sint-Paulusabdij
in Oosterhout heeft gevestigd. Een diverse
groep mensen, mannen en vrouwen,
gezinnen, katholieken en protestanten
vormen er een leefgemeenschap. Timmermans woonde er een paar maanden,
maar besloot onlangs weer terug te keren
naar een eigen huis. Hij doorloopt een tijd
van ‘noviciaat’ bij Chemin Neuf. Hij en zijn
gezin overwegen zich te engageren voor
enkele jaren.
Je zou het niet denken, maar het leven in
een klooster is een heel druk leven, zegt
Timmermans over die afweging. Je gaat
niet voor je rust in een klooster wonen.
Het gebouw moet onderhouden worden,
en er is een rijk gemeenschapsleven dat
veel aandacht vraagt. Klooster, gezin en
werk tegelijkertijd genoeg aandacht geven
is heel lastig, ervoer Timmermans. Het
beeld dat mensen hebben van een klooster

is misschien wel wat romantisch.
Toch stemt het Timmermans hoopvol dat
zoveel protestanten bezig zijn met het
monastieke. Die aandacht was er nog niet
toen in 2012 zijn eerste boek verscheen,
Hunkeren naar rust, pelgrimeren door de
Regel van Benedictus. “Ik denk dat het goed
is, dat we leren meer naar de Bijbel te
luisteren dan erop te studeren. We hoeven
niet altijd het hoofd aan te spreken, het
hart is er ook nog. Het klooster heeft daar
al meer kaas van gegeten.”

Ontspannenheid
In het Kleiklooster begint intussen de
avondmaaltijd. De lange houten tafel zit
vol, de kookploeg van de avond heeft
couscous met rozijnen en groenten bereid.
Aan tafel wordt de dag doorgenomen,
het heeft iets weg van een gewone gezinsmaaltijd. De leefgewoonten van de
kloosterlingen komen ter sprake. Heeft
het Kleiklooster ook bijzondere regels?
“Jawel”, zegt Van den Akker, heel serieus,
“niet smakken aan tafel.” En even later,
maar dan echt serieus: ”Nee dus, maar
misschien ze nog komen.”
Hoe bevalt het nu om in een klooster te
wonen, in gemeenschap met anderen?
Van den Akker vindt het tot nu toe vooral
heel erg boeiend. “Al denk ik soms ook
wel: nu even geen mensen.” Hij is nog te
kort bezig om te beoordelen of het klooster hem veranderd heeft, concludeert hij.
“Maar ik merk dat we langzaam een ontspannenheid krijgen. Dingen hoeven niet
morgen te gebeuren. We gaan het zien.”

.

Meer info:
www.monastiekandersmissionair.nl.

mei 2016

VOL005_36_Bal.indd 39



30-03-16 09:37

Trappisten maken zich klaar voor het gebed.

Een ongelovige zoekt God in het klooster

WIE KAN LOSLATEN,
HEEFT GOUD IN HANDEN
Zou een leven als monnik wat voor hem zijn? Weliswaar was hij ongelovig, maar de rust en stilte van het
monniksleven trokken toch aan hem. Stefan Franz nam de proef op de som. “Starend naar het kruisbeeld
dat boven het altaar hangt, probeerde ik me in te beelden hoe het is om te geloven. Wat is God eigenlijk?
Hoe maak ik met Hem (of Haar) contact tijdens het gebed? Hoe werkt dit? Ik wist van toeten noch blazen.”
Tekst: Stefan Franz
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tilte is een beetje uit de mode.
Veel mensen zoeken voortdurend prikkels op, hetzij in de
vorm van muziek, films, series
op tv en internet, YouTube,
kletsen over koetjes en kalfjes, uitgaan
en alcohol drinken of een reis met een
intensief programma. Men mijdt stilte. Als
de pest. En als men dan toch in een momentje van ‘niets’ vervalt, wordt er vrijwel
meteen weer naar de smartphone gegrepen, wordt de laptop opgestart of een
wanhopige poging gedaan om het gesprek
voort te zetten dat zo oncomfortabel stil
dreigde te vallen. Juist daarom zoek ik de
stilte regelmatig op. Dat doe ik in de bossen, wandelend, alleen of met een vriend,
vanwege de kalmte, de geluiden van een
tijdloze plek en het gezelschap van stevig
gewortelde bomen die rustig toekijken op
een veranderende wereld.
Binnen de gemeenschap van mensen heb
ik nergens een zo daarmee vergelijkbaar
gevoel gehad als in de trappistenabdij Onze
Lieve Vrouw van Koningshoeven in BerkelEnschot (onder de rook van Tilburg), waar
ik vorig jaar een korte tijd met de monniken
meeleefde.

Voorspelbaarheid
De toegangspoort is intimiderend, dat
zeker, maar eenmaal op het terrein komt de
pracht van het keurig bijgehouden landgoed waaruit de abdij oprijst je tegemoet.
Een schitterend gebouw. Koningshoeven
werd in 1881 opgericht door Dom Dominicus Lacaes. Drie jaar later volgde de brouwerij waar het vermaarde trappistenbier tot
op de dag van vandaag wordt gebrouwen.
Hoewel vroeger tussen de zeventig en
tachtig monniken onderdak in het klooster
vonden, wonen er tegenwoordig niet meer
dan twintig. Daarentegen is de abdij wel
een trekpleister geworden: je kunt de brouwerij bezoeken of een stille retraite houden.
Ondanks de hordes toeristen die het klooster jaarlijks ontvangt – 120.000 maar liefst
– houden de monniken zelf strikt vast aan
hun hermetische levensstijl.
“Door je wereld klein te houden kan hij juist
veel groter worden”, stelt Vader Abt Bernardus, een lange man, tamelijk jong, met een
aanstekelijke rust en vriendelijkheid over
zich.

Kloosters heb ik altijd gezien als bakens
van spirituele en sociale perfectie met
een harmonie op goddelijke sterkte en
monniken die beschikken over een haast
onvoorstelbare religieuze diepgang die wij
als buitenstaanders niet kunnen bevatten.
Eerdere bezoeken aan een hindoeïstisch
en boeddhistisch klooster hadden dit idee
bij mij post doen vatten, al werden daar de
bezoekers op afstand gehouden en leerde ik
er de monniken niet persoonlijk kennen.
Een ongelovige met een verlangen om God
te vinden in een klooster? Achteraf een
vreemde situatie, maar toch, na een goed
gesprek met de abt was ik welkom om een
weekje mee te leven. Dit hield in: samen
bidden, zingen, werken en eten. Ik kreeg
een kamer in het gastenhuis en een rooster
waaraan ik me diende te houden. Wat mij
het eerst opviel was de rust die het monnikenleven met zich meebrengt, die vooral
een gevolg is van de voorspelbaarheid
van alles. De monniken leven volgens een
dagindeling die nodig is om volledig toegewijd te zijn aan het hoofddoel van hun leven
– een zoektocht naar God – waarin herhaling
en eentonigheid juist als kracht worden
ervaren. Een effect dat ik na een paar dagen
voelde was dat die voorspelbaarheid een
hoop kopzorgen over de toekomst wegneemt. Daardoor kun je beter opgaan in het
moment. De contemplatie kon beginnen.
Hoewel ik al jaren met het idee speelde
monnik te worden om een leven van rust
en stilte te leiden, stond ik op de dag dat
ik het klooster inging voor een dilemma.
Een vrouw was recentelijk in mijn leven
gekomen en mijn besluit deed haar verdriet.
Waarom moest ik juist nú het klooster
ingaan? Was het een verlangen naar God of
misschien wel de angst voor de liefde? Of
voor het leven zelf? Eenmaal meegevoerd
door de bezinning begon ik de vraag die
ik mijzelf herhaaldelijk stelde, ook op de
monniken te betrekken: wat bracht jou naar
dit klooster?

Verbinden
Trappisten komen zeven keer per dag samen om te bidden. Het vele bidden lijkt een
vermoeiende taak, maar de werkelijkheid is
dat dit ritme juist energie geeft. Waarschijnlijk omdat het gebed iets weg heeft van een
rustmoment – een pauzeknop – waardoor

je nooit te veel verstrengeld raakt in je
dagelijkse activiteiten. Het ritueel was een
afwisseling van zang (gregoriaans), woord
en stilte. Starend naar het kruisbeeld dat
boven het altaar hangt, probeerde ik me
te concentreren, mezelf in te leven, de pijn
te voelen van de spijkers in zijn handen. Ik
probeerde me in te beelden hoe het is om
te geloven. Wat is God eigenlijk? Hoe maak
ik met Hem (of Haar) contact tijdens het
gebed? Gedachten vormden beelden van
een Opperwezen ergens hoog in de lucht,
maar van zijn (of haar) uiterlijk kon ik me
geen voorstelling maken. Hoe werkt dit? Ik
wist van toeten noch blazen.
“Laat de gedachten van je afglijden,” zei de
broeder die het gebed in de kapel leidde.
“Het gebed betekent vooral vergeten.” Het
kunnen loslaten van gedachten en herinneringen is nodig om ruimte te maken voor
God, althans zo vatte ik het op. Het bereiken
van een innerlijke staat van rust doet mij
erg denken aan meditatie, sterker nog, het
is de essentie van meditatie, en zoals bij de
boeddhisten wordt ‘mentale herrie’ gezien
als een obstakel voor het bereiken van iets
hogers. Het is een vorm van ‘religare’, het
Latijnse woord waar ons woord ‘religie’
vanaf stamt en dat ‘verbinden’ beteken. In
het gebed zoeken de monniken meerdere
malen per dag verbinding met God.

Imperfectie
De monniken noemen zichzelf niet alleen
Godzoekers maar ook goudzoekers. Ieder
heeft een persoonlijke motivatie om een
leven tussen kloostermuren te kiezen,
afgesloten van de buitenwereld om zich
volledig te kunnen richten op de zoektocht
naar wat hij waardevol acht. Of het nu een
aangeboren verlangen naar stilte is, het niet
goed kunnen aarden in de boze buitenwereld, een gebroken huwelijk, een wens van
de familie of zelfs praktische – financiële
– redenen: de trappistengemeenschap staat
bol van persoonlijke motieven die zich met
het religieuze leven hebben vermengd. Dit
was voor mij de eerste deuk. Geen monnik is puur. Sommigen komen vast in de
buurt of streven ernaar, maar van spirituele
volmaaktheid is geen sprake. Ook rituele
perfectie is niet in het klooster te vinden, zo
bleek tijdens de zangles die zo slecht ging
dat de abt een zangdocent van buiten
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de stad liet komen om de monniken eens
goed onder handen te nemen. Ook gaat het
voorlezen uit de heilige geschriften door de
buitenlandse monniken – die als een soort
expats naar Nederland zijn gekomen vanuit
andere trappistenkloosters in, bijvoorbeeld,
Indonesië en Oeganda – niet altijd even
vloeiend.
Maar de genadeslag voor mijn idealistische
voorstelling van zaken was dat ik de sociale
perfectie die ik me zo had ingebeeld, al vrij
snel door het toilet kon spoelen. Het gemeenschapsleven gaat niet over rozen. Een
jonge monnik vertelde me dat hij een jaar
eerder zo’n enorme ruzie had gekregen, dat
hij zijn spullen had gepakt, klaarstond om
te vertrekken, en de abt hem toch zodanig
wist te kalmeren dat hij bleef. Ook was er
een wat oudere broeder die al een paar
keer was vertrokken, maar toch steeds weer
terugkwam omdat hij het fijne leven in het
klooster miste. De multiculturele samenstelling van de groep geeft dan nog een extra
uitdaging maar maakt het niet minder
interessant, al kunnen taalbarrières soms
voor misverstanden zorgen.
Arbeid is vast onderdeel van de trappistentraditie. Het idee is om in stilte te werken,
al is praten niet verboden. Of het nu in de
chocolaterie was of de kaasmakerij (bier
brouwen wordt niet meer door de monniken zelf gedaan): dit was een uitgelezen
kans om met de monniken in gesprek te
gaan.
Toen dat iets te luid ging werd ik op mijn
schouder getikt. “Respecteer de stilte.” Een
ernstige Indonesische monnik keek mij
indringend aan. Geen man van humor, dat
zag je meteen. Iemand die contemplatie
tijdens de arbeid uiterst serieus neemt. Andere monniken gingen soepeler om met de
stilte: met één van hen heb ik langdurig
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kunnen discussiëren over religie, terwijl
ik met de ander gepassioneerd scènes uit
de Lord of the Rings-trilogie besprak. Dat
monniken ook mensen zijn met verlangens
en onvolkomenheden werd mij nog eens
extra duidelijk toen ik aan het eind van mijn
verblijf stiekem een sigaretje rookte met één
van hen, als twee pubers, omdat dat eigenlijk niet mag, of die keer dat ik met twee
andere monniken uiterst discreet van een
trappistenbiertje heb genoten.

Niet schuldig
Aan Vader Abt Bernardus heb ik de laatste
dag van mijn verblijf eerlijk verteld dat ik de
buitenwereld nog erg aan me vond trekken,
ondanks het feit dat de kloosterervaring
waardevol was, en dat ik me op het hele
idee om zelf ooit monnik te worden nog
wilde bezinnen. Hij begreep dit.
“Voelt u dat u zelf steeds dichter bij God
komt?”, vroeg ik hem. Hij knikte. “Ja, dat
voel ik wel.” Een lach. Maar details over
God gaf hij niet. Misschien waren er wel
geen details. Of misschien wel, maar was
een intense blik in zijn ogen een hint dat ik
die zelf moest vinden. Sinds die dag heb ik
geen contact meer met hem gehad. Het siert
de man dat hij ook geen verdere poging
doet tot overhalen – iets waar sommige
religieuze personen nogal een handje van
hebben – ondanks dat hij aangaf mijn aanwezigheid in het klooster op prijs te stellen.
“Als wij nog iets voor jou kunnen betekenen,
ben je altijd welkom”, zei hij nog. Bezinnen doe ik mijzelf nog steeds. Al was het
een kort verblijf, ik zie het als een van mijn
mooiste levenservaringen toe nu toe. Het
valt me op hoe dikwijls ik er nog aan denk.
Soms is dit het gevolg van ergernis aan de
snelle wereld om me heen, maar meestal
komt dit voort uit een diep verlangen naar

rust. Misschien geeft dat wel aan dat mijn
persoonlijke motieven meer gewicht hebben dan een verlangen naar God en wil ik
simpelweg de ontberingen van mijn leven
ontvluchten door als een monnik verder te
gaan. Of, misschien, staat het zoeken naar
God juist gelijk aan escapisme omdat je
afstand doet van de wereld om te grijpen
naar iets hogers. Misschien hoef ik me niet
schuldig te voelen als voorliefde voor stilte
voor mij een grotere drijfveer is om me bij
een kloostergemeenschap aan te sluiten dan
God. Misschien ontdek je in een klooster
pas echt wat God is nou eigenlijk is.

Loslaten
Een retraite, de tijdelijke afsluiting voor
de buitenwereld, kan je nieuwe inspiratie
geven om het leven voort te zetten. Het
geeft je de mogelijkheid om even boven het
oerwoud van het leven uit te stijgen en je
positie in de rimboe te bepalen. De gemeenschap gaf mij een tijdelijk toevluchtsoord
zodat ik even vrij was van persoonlijke problemen. Tegelijkertijd besefte ik dat ellende
er nu eenmaal bijhoort. “Het leed moet je
omarmen als onderdeel van het leven”, zei
een monnik tegen me. Oh, en de vrouw die
ik toen pas kende is niet meer van mijn zijde
verdwenen.
Wat ik niet vond was perfectie. Hoe kan het
ook anders: monniken zijn mensen. Al moet
ik zeggen dat de zangstem van Vader Abt
Bernardus van zulke schoonheid was dat
The Voice of Holland daar nog wat van kan
leren, maar hij behoeft waarschijnlijk geen
volle zalen, cameraploegen, of vrouwelijke
fans.
De imperfectie heeft juist iets moois, omdat
een groep van zulke verschillende zielen
kan samenleven in een kloosterharmonie
met een liefde voor eenvoud, stilte en elkaar. De bomen waar ik me vluchtend voor
het streven, het haasten, de verwachting en
de herinnering graag tussen begeef, stralen
dezelfde rust uit. Is dit alles escapisme?
Misschien. Maar vertaal je escapisme in
loslaten dan wordt de weg van een monnik
ineens veel betekenisvoller. God zoeken is
loslaten en wie kan loslaten heeft goud in
handen.

.

Stefan Franz is religiewetenschapper te
Tilburg (www.stefanfranz.nl).
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