D O SS IER
GEHOORZAAMHEID

“Je zult elkaar gehoorzamen!”
Het monastieke liefdesgebod

Thomas Quartier osb
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Het monastieke voorschrift over de gehoorzaamheid klinkt vandaag bijna
ongepast. Dat houdt verband met de algemene indruk over christelijke spiritualiteit. Velen betreuren dat er zo vaak gesproken wordt over wat níet mag:
“Je hoort alleen maar verbodsbepalingen.” Maar kan je zo’n oude monastieke
regel niet ook als een positief gebod lezen? Als een liefdesgebod? Juist de
liefde kan de humus zijn voor een regel die telkens opnieuw ontkiemt als een
ideaal dat vruchtbare wederkerigheid bevordert. Thomas Quartier osb gaat
in zijn nieuwe boek, Liefdesgeboden, het avontuur aan om vanuit concrete
ervaringen de signalen van dat soort geboden op te sporen. Een daarvan is
wederzijdse gehoorzaamheid.
“Wie heeft het in onze relatie eigenlijk voor het zeggen?” Weinig mensen zullen uit liefde tot een ander – in een huwelijk, een vriendschap, een gemeenschap of een andersoortige relatie – volmondig met “Ik, wie anders?” antwoorden. Toch bestaat er geen enkele relatie waarin de een de ander niet
regelmatig moet volgen of waarin een van de partners niet op bepaalde
momenten het heft in handen neemt. Karakters zijn nu eenmaal verschillend,
en niet iedereen weet evenveel over alle onderwerpen of heeft evenveel ervaring. Dan zijn ook de rollen in het samenzijn verschillend. Is dat een probleem
voor een liefdevolle omgang met elkaar? Niet per definitie. Gehoorzaamheid
hoeft de liefde immers niet in de weg te staan.
Wie het gezag van een geliefde aanvaardt, kan dat als een bevrijding ervaren. Maar voorzichtig: ontstaat dan niet toch een afhankelijkheid die manipulatie in de hand werkt, zelfs als de intentie daartoe ontbreekt? Iedereen heeft
wel weet van een relatie die stukliep omdat er een dominante pool was. Dan
maar beter geen gezag accepteren, zou je denken. Toch bloeien ook vele relaties bij de gratie van de steun die de een van de ander krijgt – de ene volgt,
de ander loopt voorop. Biedt niet juist liefde de ruimte om de ander in je
inspiratie te laten delen?

51
de kovel

Davide Meindersma, Kaart
spelers aan de k loostertafel,
illustratie uit: Dirk Hanssens osb,
Uitgehoord!, Royal Jongbloed,
Heerenveen, 2015.

Hoe je het ook wendt of keert, gehoorzaamheid blijft een gevoelig onderwerp, zeker als die een plek moet krijgen in de omgang met een dierbare. We
denken al snel: “Alles verloopt best zo natuurlijk mogelijk.” Maar is dan het
risico niet te groot dat we in valkuilen trappen? Zijn er dan toch vaste structuren nodig? Is een duidelijk geregelde gezagsverhouding de enige manier om
niet in vrijblijvendheid terecht te komen? Krampachtig in alles de grootste
gelijkwaardigheid nastreven, is ook heel lastig.

Klooster
In het klooster lijken structuren het dagelijkse leven te bepalen. Gehoorzaamheid is tot in de details vastgelegd, en die ben je aan de overste verschuldigd.
Er geldt een autoriteitsargument. Waarom moet ik de overste gehoorzamen?
Omdat hij de overste is. De moderne mens vindt het vaak lastig om dit soort
uitleg te aanvaarden. En wie zal het hem kwalijk nemen? We willen, bij het
volgen van de ander, ervan overtuigd zijn dat we de goede weg opgaan en dat
de leidinggevende die weg ook werkelijk kent. We hebben nood aan een constante kritische distantie. Gehoorzaamheid vereist echter dat we het heft
onvoorwaardelijk uit handen geven, leert ons de Regel van Benedictus:
De broeders geven direct hun persoonlijke belangen op en laten hun eigen
wil varen. Ze maken hun handen vrij, laten onafgemaakt waar ze mee bezig
waren, volgen wie hun beveelt gehoorzaam op de voet en zetten diens
woord in daden om. (RB 5,7-8)

Niet alleen moet een lid van de gemeenschap dus maar accepteren iets te doen
wat hij eigenlijk spontaan niet verlangt te doen, maar zijn wil wordt bovendien
in andermans handen gelegd. Je zou voor minder de wenkbrauwen fronsen.
Hoe kun je het nu wenselijk achten dat je je eigen wil laat varen? Iedereen
heeft toch het recht om zelf te bepalen wat hij wil en wat hij niet wil? Het
klinkt dwaas dit kostbare grondrecht in het concrete samenleven prijs te geven,
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zeker als je met die ander in liefde verbonden wilt zijn. Liefde bestaat er toch
niet in de ander onvoorwaardelijk te volgen, noch de ander te gebieden jou
te volgen?
De bedenkingen worden allicht nog groter als we vernemen hoe de
monnikenvader zich die volgzaamheid concreet voorstelt:
Haast op een en hetzelfde moment geeft de meester zijn bevel en voert de
leerling de taak uit; beide dingen vinden tegelijk plaats en vlug, met een
snelheid ingegeven door ontzag voor God. (RB 5,9)

Meester versus leerling, dat lijkt te vloeken in hedendaagse organisaties, en al
helemaal in intieme relaties. Nog minder voelen we er iets voor om die verhouding zonder aarzelen of nadenken tot het grondpatroon te maken bij alles
wat we doen. We behoren over onze keuzes te reflecteren. Die mogen immers
niet op het gevoel van het moment gestoeld zijn. Bij nader inzien is dat echter
ook niet wat de Regel vraagt. De reflectie is volgens Benedictus juist het fundament van de goede verhouding tot elkaar. Die voorkomt dat alles steeds weer
opnieuw op losse schroeven staat. Heb je eenmaal begrepen dat je met een
ander gemeenschap vormt, dan kan je er dusdanig op vertrouwen dat je enerzijds zonder schroom durft te zeggen wat er gezegd moet worden en anderzijds
volgzaam bent waar dat nodig is voor de goede orde.
Zonder dat vertrouwen is een keuzestress onvermijdelijk. Twijfel slaat toe,
totdat er uiteindelijk niets meer overblijft van de spontane liefde voor de ander.
En zonder die spontane liefde gaat een deel van de ‘heiligheid’ verloren.
Daarom wijst Benedictus erop dat de spontaniteit van de gehoorzaamheid
aan de ander geen disciplinemaatregel is om onmondige mensen of slaven te

creëren, maar een blijk van Godsvertrouwen. Het heilige fundament van de
liefde staat er garant voor dat niemand het in een relatie ‘voor het zeggen heeft’.
Alleen de ultieme waarheid van de verbondenheid met elkaar geeft de doorslag.
Wie zich daaraan overgeeft, gehoorzaamt automatisch, spontaan én vrij.

Wederzijds

Ze proberen elkaar in beleefdheid te overtreffen, ze verdragen elkaars
zwakheden van lichaam of karakter met het grootste geduld, en doen hun
uiterste best om elkaar te gehoorzamen. (RB 72,4-6)

‘Beleefdheid’ in intieme relaties zal menigeen overbodig achten. Bij je
hartsvriend(in) hoef je toch niet meer de formele regels van de beleefdheid in
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Natuurlijk blijft de vraag overeind of gestructureerde verhoudingen in een klooster de liefde niet in de weg staan. Soortgelijke vragen doemen trouwens bij alle
samenlevingsvormen op. Maar in een klooster zijn deze klippen van de liefde
vaak wel uitvergroot zichtbaar. De gehoorzaamheid lijkt er immers op het eerste
gezicht nogal eenzijdig van aard: één heeft het voor het zeggen. Toch is dat niet
de kern van de zaak. Vergeten we vooral niet dat de Regel van Benedictus ontstond in een samenleving waarin een centrale organisatie met een duidelijke
hiërarchie heel normaal was. Meer nog, andere vormen bestonden simpelweg
bijna niet en waren ook nauwelijks denkbaar, laat staan dat ze een serieuze
optie betekenden bij het regelen van een gemeenschapsstructuur. Ook huwelijksen gezinsstructuren waren in het verleden anders dan ze vandaag zijn.
Niemand heeft er baat bij om uit pure nostalgie het verleden te verheerlijken of ernaar te verlangen, maar ook niet om te doen alsof er geen wijsheid
zou schuilgaan in de erfenis van eeuwen. Soms moet je de voorgegeven patronen, maar ook eigen verzet, prijsgeven. Vaak is er zelfs geen andere keuze,
wil je je eigen identiteit niet verloochenen. Opgelegde onevenwichtigheid is
natuurlijk nooit gezond. Daar moet steeds voor worden gewaarschuwd, bij
elkaar en zeker ook bij de autoriteit die de ander voor ons vormt. De verhouding moet uitgebalanceerd zijn door de liefde.
Liefde is overigens altijd ‘eenzijdig’ en daardoor juist wederzijds. Voel ik
me van geliefde mensen afhankelijk? Zeker, ik ben het de facto, en dat stemt
me blij. Deze ‘eenzijdige’ verhouding tot de ander is echter alleen maar leefbaar als de ander op zijn beurt ook van mij afhankelijk is, hoewel misschien
op een geheel andere wijze. Gedeelde afhankelijkheid betekent dat er wederzijdse gehoorzaamheid is (of zou moeten zijn). In zijn geestelijk testament, aan
het einde van zijn leefregel, presenteert Sint-Benedictus daarvoor enkele handvatten. De wederzijds gedeelde ijver in het zoeken naar ultieme liefde, naar
God dus, vormt volgens de monnikenvader de kern van het hele leven. Benedictus reikt een programma aan dat we ‘met vurige liefde’ ter harte dienen te
nemen. Toch lijkt dit programma op het eerste gezicht ietwat afstandelijk en
weinig liefdevol:
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acht te nemen! Benedictus heeft het echter niet over de formele omgang met
elkaar. Hij doelt eerder op een bepaalde voorzichtigheid die de ander in zijn
waarde laat. Geen ‘vurige liefde’ is zo groot en duurzaam dat ze niet bij tijd
en wijle dit soort beleefdheid kan gebruiken.
Nog vreemder lijkt het om uit te gaan van de ‘zwakheden’ van de ander,
en niet van diens kracht of sterkte. Je moet het er maar mee doen en er het
beste van maken, lijkt de tekst te suggereren. Maar is dat een basis voor liefde?
Toch is deze merkwaardige move de sleutel om wederzijds verbonden te zijn.
Het gaat er immers om de schaduwkanten van de ander niet alleen op de koop
toe nemen, maar echt te kunnen verdragen, niet met tegenzin maar ‘met het
grootste geduld’. Iets met geduld verdragen sluit gemopper en irritatie uit.
Zodra dit mogelijk is, kan er sprake zijn van ‘elkaar gehoorzamen’.
De beslissende wending bestaat erin dat de gehoorzaamheid wederzijds
wordt. Als je de ander in zijn waarde kunt laten en zijn zwakheden kunt
omhelzen, en als de ander ditzelfde doet jegens jou, dan kun jij hem gehoorzamen en hij jou op een manier die recht doet aan de liefde die idealiter tussen
mensen heerst. Geen structuur mag de ‘vurige liefde’ dwarsbomen, niet in het
klooster en ook niet in andere levensvormen van oprechte verbondenheid.
Toch doorloopt ook de vurigste liefde een parcours. De wederzijdse gehoorzaamheid bekleedt daarin de rol van randvoorwaarde. Om zich volledig aan
de ander te kunnen overgeven, zonder daarbij in platitudes te vervallen die de
liefde zouden verstikken, moeten er heldere afspraken zijn, een soort contract
dat bewaakt wordt. In het klooster gebeurt dat laatste door de overste. Als
puntje bij paaltje komt, is er een die de knoop doorhakt. Maar ook hij valt
onder het liefdesgebod van de wederzijdse gehoorzaamheid. Een goede abt zal
nooit met verboden te werk gaan, maar juist open staan voor de liefde van zijn
broeders en daar deel van uitmaken. De gehoorzaamheid om institutionele
redenen staat altijd in dienst van de wederzijdse gehoorzaamheid uit liefde
en nooit omgekeerd. Dat beeld kunnen we evengoed op buitenkloosterlijke
relaties toepassen. Het zou naïef zijn om te denken dat zich daar geen
situaties voordoen waarbij verantwoordelijkheden verdeeld zijn en een
de knoop doorhakt. Maar alleen uit vurige liefde is het mogelijk om dat te
accepteren, wederzijds.
Lijkt uiterlijk gehoorzaam gedrag op een bepaald moment af te wijken van
bepalingen of afspraken uit het verleden, dan is het zaak om zijn verantwoordelijkheid voor elkaar op te nemen, wat ertoe kan leiden dat het gehoorzaam
gedrag gestaakt wordt. Gebeurt dat uit liefde, dan valt er niet te vrezen dat de
gehoorzaamheid definitief teloorgaat. Liefde is immers de beste stimulans om
de ander te blijven opzoeken en omhelzen, wat er ook gebeurt. Soms ontstaat
een nieuwe, gelouterde wederzijdse gehoorzaamheid.
Lijkt dit alles niet idealistisch? Is het gevaar voor misbruik niet immens
groot? Alleen als macht in het spel komt. Macht is al te menselijk. Echte liefde
die spontaan gehoorzaamt, is juist niet menselijk, maar goddelijk. Ze overstijgt
elke neiging tot machtsontplooiing.

Zelfverwerkelijking
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Louter menselijke liefde draait soms uit op een soort competitie. Niet dat je de
ander niet gunt wat hij beter kan dan jij. Maar je probeert wel het heft in eigen
hand te houden om daardoor vooral een stapje verder te komen op het eigen
pad, niet op de gemeenschappelijke weg. Tot op zekere hoogte is dat ook
helemaal niet verkeerd. Waarom zou je niet vanuit de eigen leefgemeenschap
verder mogen komen in wat je ten goede komt? De zelfopofferende geest die
een van de implicaties van de wederzijdse gehoorzaamheid lijkt te zijn, past
niet bij de verworvenheden van de huidige tijd. Niemand zweert het ideaal
van de zelfverwerkelijking af.
De enige manier om dan toch tevens het ideaal van de wederzijdse gehoorzaamheid veilig te stellen, bestaat erin steeds aan te voelen en te beseffen dat
ook de zelfverwerkelijking in dienst van de gehoorzaamheid staat. Wellicht is
ze er zelfs een voorwaarde voor. Wie in een relatie niet aan zijn trekken komt,
zal niet gelukkig worden en zelf dus ook niet kunnen investeren in de relatie.
Gehoorzaamheid betekent dan op de eerste plaats dat je ervoor zorgt dat de
ander niet in de kou komt te staan met zijn of haar eigen behoeftes. Als de
partner of medebroeder (of -zuster) dat van zijn (of haar) kant ook doet met
betrekking tot jouw behoeftes, dan ontstaat er een balans die het verdient goed
beschermd te worden – een balans die heel duurzaam is.
“Niemand volgt zijn eigen belang maar juist dat van een ander” (RB 72,7),
staat in de Regel van Benedictus te lezen. We begrijpen dit al snel als: “Iedereen geeft zijn eigen belang op en behartigt enkel de belangen van de anderen.”
Maar dat is een nefaste interpretatie van Benedictus’ aanbeveling. We weten
inmiddels maar al te goed dat die interpretatie soms tot meer schade dan
voorspoed leidt. De uitdaging bestaat er daarentegen juist in om de ander de
ruimte te gunnen die hij nodig heeft om de dingen te verwezenlijken die in
zijn belang kaderen én die ook anderen kunnen helpen bij hun eigen zelfverwerkelijking. Jezus’ gebod “heb uw naaste lief als uzelf” (Mt. 22,39; Mc. 12,31)
impliceert trouwens ook niet dat we onszelf helemaal wegcijferen voor de
ander. Wel integendeel, dit gebod, dat door Jezus gelijkgesteld wordt aan het
gebod om God lief te hebben, veronderstelt juist een gezonde dosis zelfliefde.
De absolute waarde die we aan de ander toekennen, dienen we ook aan onszelf
toe te kennen – het ene kan niet zonder het andere. We zouden daarom het
gebod ook kunnen omkeren: heb uzelf lief zoals u uw naaste liefheeft!
Alweer vergt het volbrengen van die uitdaging een flinke portie vertrouwen. Het recht op zelfverwerkelijking wordt niet onderuitgehaald maar juist
mogelijk gemaakt doordat ook de ander dit recht mag beschermen. Dit kan
alleen vanuit het besef dat de reden daarvoor niet de competentie of de positie
van die ander is, maar de manifestatie van een hoger doel in het leven: het
ultieme doel van de liefde. Theologisch gesproken dient zich hier het vooruitzicht aan dat we door kleine stappen al binnen het kader van het gezamenlijk
leven het Rijk Gods kunnen bereiken. Helemaal op het einde van de Regel
schrijft Benedictus:

Jij, wie je ook bent, die snel bij de hemelse Vader wil komen: neem de hier
vastgelegde kleine Regel voor beginners en houd die aan met behulp van
Christus. (RB 73,8)

de kovel

56

Christus manifesteert zich ook dankzij het feit dat je de ander gehoorzaamt.
Dat geeft de geliefde een onomstotelijke positie waar je niet meer omheen kunt.
Maar die geliefde zal jou daardoor des te beter kunnen helpen en jou niet
langer domineren of beperken in je zelfverwerkelijking. Ook hij/zij zal zijn/
haar ‘uiterste best doen’ om jou te gehoorzamen.
Wie het vertrouwen op God kwijtraakt, is daartoe niet in staat. Wederzijds
gehoorzame liefde veronderstelt een eindeloos Godsvertrouwen. Maar Godsvertrouwen veronderstelt ook een vurige liefde tot de ander. Je ontdekt God
in de ander, en je houdt van de ander door de ervaring dat God in je leven
werkzaam is. Dat is echte zelfverwerkelijking die niet achter het drogbeeld
aanrent van een willekeurige schijnexistentie die een mens helemaal vanuit
zichzelf zou kunnen realiseren.

Zonde
Wie de gehoorzaamheid van de ander misbruikt of een loopje neemt met de
gehoorzaamheid die hij zelf verschuldigd is, leeft in zonde. De term ‘zonde’
hoeft niet op de eerste plaats moraliserend te klinken. Als we zeggen dat we
iets ‘zonde’ vinden, dan bedoelen we daarmee dat er iets te betreuren valt:
een verlies, een gemiste kans, een gefnuikt ideaal. Het is zonde dat sommige
neigingen je vaak weerhouden om je helemaal aan iemand over te geven.
Jammer is dat inderdaad, want eigenlijk weet je maar al te goed dat het
gemeenschappelijk belang gediend kan worden, als je niet in opstand komt.
Een gemiste kans is het eveneens, want samen met je geliefden kan je altijd
meer dan in je eentje. Voor een gefnuikt ideaal zorgt die ‘zonde’ ook, want
veel gaat verloren van de droom die je met de ander had kunnen waarmaken.
Je kan dan je kop in het zand steken. Al evengoed zonde, want er is altijd de
mogelijkheid om gewoon wél te gehoorzamen aan de ander.
Benedictus gebruikt blijkbaar liever het woord ‘wedijver’. In zijn 72ste
kapittel van de Regel schrijft hij over een “slechte en bittere wedijver”. Die
staat de liefde in de weg, omdat je, gedreven door dat soort wedijver, je eigen
pad maar blijft volgen en uiteindelijk doorschiet in spontane, vaak egoïstische
neigingen. Maar er is gelukkig ook een “goede wedijver die een mens verwijdert van zonde” (RB 72,2), een wedijver gericht op het hoogste geluk.
Vallen en opstaan horen bij de weg van de liefde. Iemand die zich stiekem
wil onttrekken aan zijn verantwoordelijkheid jegens de ander en wegrent, kan
altijd nog terugkeren op zijn stappen. Maar let wel, er kan geen sprake zijn
van vrijblijvend gedrag. Wie niet met ‘vurige liefde’ wedijvert, zondigt tegen
God en tegen de liefde. Je hoeft niet almaar pogingen te ondernemen om de
ander te behagen. Dat is geen gehoorzaamheid en geen liefde. Beter is het te
zijn wie je bent, je niet anders voor te doen dan je bent. De ander liefhebben
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zoals hij jou, wil bovendien niet zeggen dat je stiekem mag verwachten dat
die ander het je altijd naar je zin zal maken. Samen op zoek gaan naar de
balans van een gedeelde zelfverwerkelijking, dat is de weg naar God.
Alleen al de vraag wie het nou eigenlijk voor het zeggen heeft, is zonde.
Zodra je jezelf erop betrapt daarover na te denken, wijk je al af van het ‘pad
van Gods geboden’. Het moet vanzelfsprekend zijn dat de ander alles over je te
zeggen heeft en jij over hem. Voorwaarde is echter dat de basis van de gehoorzaamheid intact blijft. Dat is de liefde die soms ook vraagt om tegen je neiging
in te gaan en te doen wat de ander zegt. Kan je dat niet, dan is dat niet alleen
zonde voor hem, maar ook voor jezelf. De heilige plicht tot gehoorzaamheid
maakt de liefde duurzaam en haalt haar juist weg uit de sfeer van de reflexen
en de impulsieve reacties die maar al te vaak spastisch van aard zijn.
Je zou voor geliefden altijd alles doen. Werkelijk? Ja, dat radicale voor
nemen kan je met een oprecht hart maken, omdat je weet dat de ander je nooit
iets onmogelijks zal vragen en jij dat evenmin zult doen. Wederzijdse gehoorzaamheid is de weg van de liefde.

