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De antropoloog Richard Irvine uit Cambridge heeft in meerdere artikelen zijn
ervaring beschreven van een bezoek aan de benedictijnse gemeenschap van
Downside Abbey in Engeland. In een artikel over het belang van de ruimtelijke
ordening in de benedictijnse huizen, dat hij de titel “The Architecture of
Stability” meegaf, stelt Irvine dat de ‘plaats’ in de benedictijnse spiritualiteit
een rol speelt die de monnik niet alleen met het verleden verbindt, maar hem
ook een omgeving biedt waarin zijn subjectieve beleving en identiteit worden
overstegen.1 Hij spreekt over het vermogen van de kloostergebouwen om een
verleden op te roepen en verwijst daarbij naar Pugins opvatting over een
architectuur die volmaaktheid uitstraalt. Over het leven in het klooster merkt
hij op dat de rituele structuren van de dagelijkse liturgie de indruk wekken
het heden te overstijgen. Verder stelt hij vast dat de monastieke stiptheid bij
de offices en de maaltijden een teken is van synchronisatie en harmonisatie,
en dat de liturgische cyclus in het klooster erop gericht is de individuen voorbij hun eigen subjectieve ervaring te brengen.
Irvine plaatst de ‘ideologie van de stabiliteit’ in het klooster – het idee van
standvastigheid – tegenover het kortetermijndenken van wat ook wel eens
‘netwerk-sociabiliteit’ is genoemd. Verwijzend naar het monastieke evenwicht
tussen eenzaamheid en het gemeenschap, tussen de kloostercel en de gemeenschappelijke momenten van gebed en maaltijd, stelt hij dat de stilte en de
kloosterlijke stabiliteit in schril contrast staan met de hectiek en de vluchtige
relaties in het hedendaagse leven.

De wereld van het transcendente
Al lange tijd voel ik me aangetrokken tot het ‘anders-zijn’ van de benedictijnse
cultuur. Ik ben het dan ook met Richard Irvine eens dat er iets heel speciaals
en uitnodigends uitgaat van de benedictijnse stabiliteit, de stilte en het evenwicht tussen individuele eenzaamheid en gemeenschappelijk leven. Het
geritualiseerde karakter van de liturgische en dagdagelijkse bezigheden geeft
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De abdijkerk van Worth
Abbey (Sussex) met haar
opmerkelijke architectuur.
© foto: dpa lighting
consultants.

het gevoel dat je uit het gewone en wereldse doen wordt gehaald en meegevoerd wordt naar een andere wereld – de wereld van het transcendente.
Het is dit gevoel van diepe en trage tijd, van stilte en rust, van regelmatig
en herhaald liturgisch leven, dat veel bezoekers en gasten naar het klooster
trekt, en dat de inspiratiebron vormde voor de Engelse televisieserie The
Monastery, het verhaal van vijf mannen die de abdij van Worth bezochten om
er veertig dagen en nachten het monastieke leven te ervaren.2 Voor hen en
voor anderen die oblaten of bezoekers zijn zoals ik, maakt de cultuur die de
stabiliteit van het klooster en zijn gemeenschap vertegenwoordigt, samen met
de inzet van de gemeenschap om de juiste spanning te behouden tussen de
privé-cel en de gemeenschapsruimtes van oratorium en refter, de aantrekkingskracht van het klooster uit. Voor sommigen is het klooster de plaats waar het
zoeken naar betekenis het leven ontmoet dat een bepaald soort betekenis
belichaamt – betekenis die het individu en zijn subjectieve bewustzijn overstijgt en die hem in een andere tijd en ruimte plaatst.

Botsing van culturen
In mijn onderzoeksproject Monasticism and Modernity3 beoog ik het contrast
te belichten tussen de traditionele religieuze cultuur van het klooster en de
hedendaagse moderne cultuur door kernwaarden en praktijken te vergelijken
die eigen zijn aan de onderscheiden culturen. De waarden van het monnikendom zijn grotendeels ontleend aan de Regel van Sint Benedictus. Ze behelzen
onder meer gehoorzaamheid, aandacht, stabiliteit, nederigheid, spirituele
transformatie, eerbied voor de schepping, en het gemeenschapsleven. Deze
waarden stellen het leven van het individu ondergeschikt aan het grotere doel
waaraan de hele kloostergemeenschap zich wijdt, namelijk het werk van
het gebed en het verlangen om gelijkvormig te worden aan Christus. Ook de
praktijken van het monastieke leven onderstrepen deze ondergeschiktheid van
het zelf aan de wil en de werken van God. Die praktijken omvatten ascese,
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belangeloze zorg en dienstbaarheid,
geordend gebed, openheid voor de
ander, geestelijke discipline en studie
(al of niet in de vorm van lectio divina).
Zowel in de waarden als in de prak
tijken van het klooster reveleert zich
een leven dat gericht is op de ander, of
die ander nu God is of de gemeenschap, en een leven dat op een zorgvuldige en evenwichtige wijze geordend is dankzij het accent op rust,
stilte, regelmaat en liturgie.
In tegenstelling tot de monastieke
cultuur, is de hedendaagse moderne
cultuur gecentreerd rond het gefragmenteerde zelf. Ze huldigt een constante staat van verandering en flux.
De hedendaagse cultuur is gebaseerd
op de waarden van autonomie en vrijheid, stimulering (die dikwijls afleiding wordt), authenticiteit, ongebreiMonnik in de stad. © foto: Claudia Venhorst.
delde ontplooiing, vooruitgang, zorg
voor het milieu, en primauteit van het
individu. Sommige van deze waarden lijken precies het tegenovergestelde van
die welke in het monastieke leven worden omarmd, en zij vormen zeker een
uitdaging voor hen die een monastiek leven proberen te leiden dat zowel de
moderne als de traditionele accenten opneemt. Het is duidelijk dat het individu
en zijn behoeften centraal staan in de hedendaagse cultuur, en dit wordt weerspiegeld in de moderne praktijken die gericht zijn op het streven naar geluk,
persoonlijke bevrediging en ontplooiing, vermaak en vertier, zelfexpressie en
de ontwikkeling van vaardigheden. In het hart van de moderne cultuur staat
het individu dat op zoek is naar identiteit, maar dan niet een identiteit die
gegrondvest is in God of in de gemeenschap met anderen, eerder een identiteit
gevormd door het zelf dat in alle richtingen getrokken wordt en eindeloos in
beweging is. Waar het monastieke leven op de ander gericht is, is het hedendaagse seculiere leven op zichzelf gericht en eigengereid.

Op het snijpunt der culturen
Als gevolg van deze cultuurclash zette zich de groei in van een fenomeen dat
bekend staat als ‘nieuw monnikendom’. Vooraleer enkele van de groepen en
bewegingen te beschrijven die met het nieuwe monnikendom geassocieerd
worden, is het nuttig om te verwijzen naar de leidende principes van de moderniteit die deze groepen ertoe aangezet hebben zich op een bepaalde manier te
ontwikkelen.

Nieuw monnikendom
De term ‘nieuw monnikendom’ is een recent opgekomen containerbegrip voor
een veelheid van groepen en bewegingen die beïnvloed zijn door het religieuze
leven. In Monasticism and Modernity is een aantal van deze gemeenschappen
beschreven, variërend van groepen die sterk lijken op traditionele klooster
gemeenschappen tot bewegingen die missionair zijn, dienst aan de armen
verlenen of het protest tegen sociaal onrecht aanwakkeren. Diverse factoren
stimuleerden de opkomst van het nieuwe monnikendom, niet het minst de
zoektocht naar een authentiek christendom na de verschrikkingen van de
Eerste Wereldoorlog.
De groei van de Social Gospelbeweging beïnvloedde figuren als George
Macleod, die de Iona-gemeenschap in Schotland stichtte, om gemeenschappen
op te richten die de toewijding aan het gebed zouden combineren met sociale
actie en engagement. Evenzo gaven de inspanningen van theologen als Dietrich
Bonhoeffer om het proces van toenemende secularisatie te monitoren, aanleiding tot experimenten die het label ‘werelds monnikendom’ kregen en waarvan Bonhoeffers eigen gemeenschap in Finkelwalde een uitstekend voorbeeld
was. Maar naast de bezorgdheid over sociale rechtvaardigheid en secularisatie
steeg vooral na de Tweede Wereldoorlog de belangstelling voor oecumene
en interreligieuze dialoog. Dit gaf aanleiding tot een nieuwe geest in het
monnikendom, waarvan de gemeenschap die frère Roger in Taizé stichtte als
type-voorbeeld geldt.
De ontwikkeling van het nieuwe monachisme, dat duidelijk geen op zichzelf staand fenomeen is, oogt vrij complex en ingewikkeld. Een van de problemen bij het definiëren van het nieuwe monachisme is de bepaling van wat al
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Het allesoverheersende principe dat bepaalt hoe mensen in de moderne
wereld met elkaar omgaan, is de wederkerigheid. Gezag wordt niet meer
gezien of uitgeoefend in termen van onderdanigheid of ondergeschiktheid,
maar als iets dat gedeeld wordt en wederzijds wordt uitgeoefend. Sommige
nieuwe kloostergroepen gebruiken dan ook niet de term ‘regel’ om hun
gemeenschappelijke praktijken aan te duiden, maar spreken liever over levenswijzen of gedeelde routines. Een ander principe dat kenmerkend is geworden
voor de moderniteit, is dat van de flexibiliteit of het aanpassingsvermogen, en
de meeste nieuwe kloostergroepen staan individuen toe om niet alleen hun
niveau van engagement te kiezen, maar ook de praktijken waarmee ze zich
willen inlaten. Dit weerspiegelt op zijn beurt de hedendaagse nadruk op
zelfontplooiing: de roeping tot het religieuze leven is op de eerste plaats een
individuele kwestie en dan pas iets dat de gemeenschap dient. Het laatste
leidende principe van de moderniteit dat we hier graag benoemen is dat van
de diversiteit en het inclusieve denken. Veel van de nieuwe kloostergroepen
tellen zowel mannen als vrouwen. Zij erkennen bovendien dat zij, om de tijdgenoten aan te spreken, het pluralistische karakter van de maatschappij dienen
te weerspiegelen en oecumenisch en inclusief van geest moeten zijn.
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dan niet onder die schijnbaar allesomvattende term thuishoort. Het zou misschien verkeerd zijn om de revival van het monastieke leven in de Anglicaanse
Kerk – meer bepaald in religieuze instellingen zoals de Community of the
Resurrection of de Sociëteit van Sint-Jan de Evangelist – in de categorie van
het nieuwe monnikendom op te nemen. Deze instellingen lijken immers sterk
op traditionele kloosters en religieuze organisaties. Maar wat te denken van
de gemeenschap van Taizé? In sommige opzichten lijkt zij op een traditionele
kloostergemeenschap – de leden dragen een habijt, onderhouden het celibataire en stabiele leven van het klooster, volgen een regel en waarderen het
communauteitsleven. Maar Taizé is ook een bedevaartsoord en ontvangt elk
jaar duizenden jongeren die delen in het liturgisch leven van de broeders en
er onderricht genieten. Hoewel de gemeenschap door een protestant is gesticht,
is zij oecumenisch en staat zij open voor alle godsdiensten en belijdenissen.
Nog moeilijker te plaatsen zijn de meer recente gemeenschappen die door
Anglicaanse Kerken zijn gesticht. Tot deze categorie behoort de Gemeenschap
van Sint-Anselmus, die door aartsbisschop Justin Welby is gesticht ten dienste
van het bisdom Canterbury en de Anglicaanse gemeenschap. De St. Anselm
Community is een gemengde gemeenschap van jonge mannen en vrouwen die
zich inzetten voor een leven van gebed, studie en dienstbaarheid. De kapel
van Lambeth Palace is hun uitvalsbasis, en de leden van de gemeenschap
dragen gewaden als zij in de kapel of in andere kerken zijn. Er is een gemeen-
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Middaggebed in de
kerk van de verzoening
met de broeders van
Taizé. © foto: Christian
Pulfrich.

schapsregel die naar eigen zeggen gebaseerd is op het beste van de benedictijnse, franciscaanse en ignatiaanse tradities. De verbintenis tot één of twee
jaar waarborgt een evenwicht tussen gemeenschapsactiviteit en individuele
ontplooiing. De Gemeenschap van de Boom des Levens, gesticht door het
bisdom Leicester, is een soortgelijke gemeenschap, evenals de charismatische
en rooms-katholieke gemeenschap van Chemin Neuf.

Tussen werkelijk monachisme en schijnmonnikendom
De inzet voor de oecumene is niet alleen een kenmerk van nieuwe kloostergemeenschappen, want ook de traditionele kloosters zijn geëngageerd in de
oecumenische dialoog, ook al zijn slechts enkele, zoals de rooms-katholieke
gemeenschap van Chevetogne in België, actief oecumenisch van aard. Van
even groot belang voor het nieuwe monnikendom is de dialoog tussen religies
geweest, in het bijzonder de ervaring van het leven in gemengde geloofsgroepen, zoals dit het geval was bij de ashram van dom Bede Griffiths in India.
Vanuit de context van de interreligieuze dialoog lanceerde de theoloog Raimundo Pannikar de notie van de ‘universele monnik’, of de monnik als universeel archetype, en dit is van grote invloed geweest op groepen die spreken
over het ‘klooster zonder muren’. De term werd vermoedelijk voor het eerst
gebruikt door dom John Main en dom Laurence Freeman toen zij de gemeenschap stichtten die sindsdien bekend is geworden als de Wereldgemeenschap
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Interspiritual meditation. © foto: Charis Foundation
for New Monasticism and Interspirituality.

Een Keltische monnik bouwt zijn cel. Simulatie
in de Skellig Experience Visitor Centre (Ierland).

voor Christelijke Meditatie. Deze wijdverspreide groep beschouwt, net als de
Contemplative Outreach Community van pater Thomas Keating, contemplatieve stilte als de kern van het monastieke leven maar ook als een praktijk die
door iedereen, overal en op elk moment kan worden beoefend. Net als andere
nieuwe kloostergroepen kennen deze ‘kloosters zonder muren’ geen kloosterregel, maar hanteren zij een gezamenlijk principe van twee meditatieperioden
per dag, één ’s morgens en één ’s avonds. Het gemeenschapsleven van de
organisatie wordt in stand gehouden door incidenteel contact met mentoren,
gidsen en andere mediteerders die elkaar op een ad hoc basis ontmoeten.
Kunnen deze gemeenschappen als kloostergemeenschappen worden omschreven? De Charis Foundation for New Monasticism and Interspirituality, die het
principe van de interreligieuze dialoog nog een stap verder bracht en is
gegroeid uit de praktijken van pater Thomas Keating en broeder Wayne
Teasdale, huldigt een benadering van het monastieke leven die alle religieuze
en spirituele tradities omvat en die zich inzet voor “contemplatief leven,
doorleefde spiritualiteit en heilig activisme”.4 Men zou dit kunnen omschrijven
als een syncretistische benadering van het contemplatieve leven, maar is het
werkelijk een vorm van monnikendom?
Veel nieuwe kloostergroepen en -bewegingen putten inspiratie uit de benedictijnse traditie, maar sommige, zoals de Iona-gemeenschap, lieten zich inspireren door het Keltische monnikendom. Ian Bradley waarschuwt ervoor niet
te veel belang te hechten aan deze Keltische inslag, aangezien de Keltische
opleving in Schotland grotendeels gebaseerd was op een romantische interpretatie van de traditie, waarbij geen rekening werd gehouden met de strengheid

Authenticiteit, missie en dienstbetoon
De zoektocht naar een authentieke uitdrukking van het christendom valt
vooral op onder jonge Amerikaanse evangelicals die, ontevreden over de
manier waarop de mainstream evangelische traditie zich heeft verbonden met
het Amerikaanse kapitalisme en consumentisme, naar het kloosterleven hebben gekeken om er een model van sociaal geëngageerd christendom uit te
distilleren. Voormalig vredesactivist en onafhankelijk evangelical Shane Claiborne was een van de eersten onder de jonge evangelicals die een zogenaamde
‘nieuwe kloostergemeenschap’ stichtte. Die gemeenschap staat bekend onder
de naam The Simple Way en heeft haar zetel in Philadelphia. Samen met een
andere voormalige vredesactivist, Jonathan Wilson-Hartgrove, organiseerde
Claiborne een bijeenkomst voor allen die geïnteresseerd waren in het nieuwe
monnikendom. De meeting vond plaats in Rutba House in North Carolina, en
van daaruit werd een document uitgegeven dat inspirerend zou worden voor
een groot deel van de nieuwe monastieke beweging: 12 Marks of a New Monasticism (12 kenmerken van een nieuw monnikendom).8 Het document sprak
over het zich opnieuw vestigen op de uithoeken van het land en over een leven
van soberheid en gastvrijheid ten dienste van de misdeelden en bezitlozen.
Hoewel deze evangelische, nieuwe monastieke communauteiten beweren
geïnspireerd te zijn door het monastieke erfgoed, lijkt hun primaire focus
dienstbaarheid te zijn, en daarom gelijken ze meer op bedelmonniken, en in
het bijzonder op franciscanen. De verwarring lijkt, net als bij de groepen
die zich een ‘klooster zonder muren’ noemen, voort te komen uit de associatie
van het monnikendom met contemplatief gebed. Maar men vergeet dat het
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en de extreme ascese bij de Keltische monniken.5 Bij de groepen die beïnvloed
zijn door de Keltische religie vinden we een mengeling van aantrekkelijke
aspecten van de traditie, zoals kunst, poëzie en muziek, samen met een
evangelische vurigheid. Sommige van deze groepen, zoals de Northumbriagemeenschap en de Lindisfarne-gemeenschap, ontwikkelden zich uit evan
gelische basisgroepen die verbonden waren geraakt met vroeg-Keltisch-
christelijke sites.
Hoewel deze gemeenschappen een vaste kern hebben die een dagelijkse
routine van gezamenlijk gebed beoefent, zijn de meeste gemeenschappen verspreid en kennen zij verschillende niveaus van betrokkenheid. De Ionagemeenschap is een andere weg ingeslagen. Haar leden houden zich bezig met
politiek activisme en sociaal engagement. Toch moet men zich afvragen of
deze gemeenschappen, die hun inspiratie deels ontlenen aan het Keltische
monnikendom, geen ‘fantoomgemeenschappen’6 zijn die zich inlaten met wat
de rituele theoreticus Ronald Grimes ‘rituele fantasie’ noemt.7 Het feit dat
men geen interesse heeft voor het strenge ascetische en strikt gereguleerde
gebedsleven, noch voor de ontberingen in het uiterst sobere leven van de
Keltische monniken, doet vermoeden dat deze moderne gemeenschappen een
erg g eromantiseerd beeld van de Keltische traditie hebben.
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Shane Claiborne en de hoofdzetel van The Simple Way in Philadelphia. © foto: The Simple Way.

monnikendom van oudsher inhield dat men zijn hele leven aan God wijdde in
afzondering van de buitenwereld. Er is allicht ook enige verwarring over de
notie van benedictijnse gastvrijheid. Van oudsher interpreteerden de monniken
deze taak als het verwelkomen van Christus in de bezoeker van hun klooster,
terwijl die taak in het nieuwe monnikendom is uitgegroeid tot actief dienstbetoon aan de achtergestelden. Dit model van dienstverlening en voorlichting is
gebruikelijk in andere christelijke gemeenschappen, zoals in de gemeenschap
van Sant’Egidio in Rome, die vroeger misschien niet als ‘nieuw monastiek’ zou
zijn bestempeld, maar die nu ook onder dat label is gerangschikt.
Een laatste groep van nieuwe kloostergemeenschappen valt in de categorie
van wat de Church of England ‘Fresh Expressions’ noemt. Die term wordt nu
algemeen gebruikt om te verwijzen naar die uitingen van het christelijk geloof
die niet lijken op deze van de traditionele kerk – Café Church, Messy Church,
Pop-up Church, Street Church, enzovoort – maar die wel haar inspiratie vindt
in het monnikendom. ‘Moot’, opgericht in het begin van de jaren 2000 door
Ian Mobsby (en anderen) in St Mary Aldersgate in Londen, is een gemeenschap
die een levensritme volgt in plaats van een regel en beweert dé incarnatie van
het christelijk leven te zijn. ‘Moot’ en gelijkgestemde gemeenschappen focussen op missie, en in die zin beschouwen zij zichzelf als de erfgenamen van de
grote monastieke missies uit het verleden. Deze ‘nieuwe monniken’ beweren
dat hun erfenis voortkomt uit de franciscaanse traditie. Mobsby roemt het
Engelse Hillfield Friary als model, met zijn ‘alongsiders’. Dit is het soort
gemeenschap waar nieuwe monniken naar streven, beweert hij – een gemeenschap met een geëngageerde kern die een toegewijd leven leidt, en een lossere
buitenkring die zich flexibeler inzet.9

Mobsby had ook de hand in de stichting van andere nieuwe klooster
groepen. Mede door zijn inspanningen en dankzij een kritisch ondersteunend
rapport David Walker, de bisschop van Manchester, heeft de nieuwe monnikenbeweging erkenning gekregen in de Church of Engeland en kreeg zij
dezelfde status als andere Anglicaanse religieuze instituten. Wat echter onduidelijk blijft, is of deze erkende status alleen geldt voor sommige nieuwe monastieke groepen, alleen voor Anglicaanse nieuwe monastieke groepen, of dat er
een definitie van monnikendom bestaat die als maatstaf kan worden gebruikt.

Monachisme-light?
Die laatste vraag roept een nog grotere vraag op: waar hebben we het over als
we spreken over monnikendom? In Monasticism and Modernity betoog ik dat
het monastieke leven de wereld een alternatieve cultuur biedt, en niet zomaar
een tegencultuur of een cultuur van protest. Dat alternatief bestaat erin afgescheiden te zijn van de wereld. Die afscheiding uit zich in een leven van totale
toewijding op een plaats en in een tijd die ons uit de gewone wereld lijkt te
verhuizen naar een andere ruimte en tijd, de ruimte en tijd van de transcendentie. In die zin is wat wij in het nieuwe monnikendom – van welke aard ook –
aantreffen, ofwel een bleke schaduw, ofwel een product van de romantische
verbeelding, ofwel een misverstand over het verschil tussen de monastieke traditie en de bedelarentraditie. Ik heb de vraag opgeworpen of het nieuwe monachisme een monachisme-light is – een gedecafeïneerde versie van het monachisme, zo men wil – maar wellicht luidt de meer fundamentele vraag als volgt:
waartoe dient het monachisme dient? Wat is het doel van het monnikendom?
Aan het begin van zijn “kleine regel voor beginners” (RB 73,8) vertelt Benedictus zijn monniken dat het doel van zijn geschrift erin bestaat “een school
op te richten voor de dienst van de Heer” (RB Prol. 45). Het doel van het
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Moot in St Mary
Aldersgate. In deze
kerk in het hart van
Londen bidden de
stakeholders van New
Monasticism hun
ochtend- en
avondgebed, maar
wie het allemaal van
op een afstand wil
bekijken kan een kopje
koffie met een cake
genieten in de Host
Cafe, ook tijdens de
gebedsdiensten.
© foto: Diocesan
communications
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klooster, aldus Benedictus, is een plaats te zijn waar de monniken leren God
te dienen in gebed en dagelijkse arbeid (ora et labora). De grote benedictijnse
geleerde Jean Leclercq beschreef de monastieke cultuur als bestaande uit “de
liefde voor het onderricht en het verlangen naar God”. Hij legde daarbij de
nadruk op wat hij de eschatologische oriëntatie of ‘toewijding aan de hemel’
noemde: het zoeken naar transcendentie.10 Hoewel ongetwijfeld vele nieuwe
monastieke instellingen de benedictijnse praktijk van de lectio divina beoefenen, blijft het onduidelijk of die lezing gebeurt met het oog op transcendentie
en spirituele transformatie, dan wel of ze louter wordt nagestreefd omwille van
de praktische raad die ze zou kunnen opleveren voor een actief leven van
dienstbaarheid en zending. Het traditionele monastieke leven met zijn dagelijkse liturgische routine, is een geritualiseerd leven waarin alles wordt benaderd vanuit een houding van gebed en stille contemplatie. Over die biddende
stilte wordt door nieuwe monniken vaak gesproken, maar hun inzet voor het
liturgisch leven blijft vaak beperkt tot twee of drie gebedstonden per dag.
De herontdekking van de monastieke traditie door de evangelische gemeenschap is een positieve ontwikkeling, maar ze is ook beladen met romantische
opvattingen over de ‘herbetovering van het christendom’11, waarover postevangelicals als Dave Tomlinson spreken op een manier die niet getuigt van
een kritische omgang met de monastieke traditie. Dit gebrek aan kritische
betrokkenheid wordt misschien het best geïllustreerd door de stichters van de
24-7 Prayer-beweging, Andy Freeman en Pete Greig, die in hun boek Punk
Monk de opkomst van de Boiler Room-beweging beschrijven als een soort
nieuw monnikendom.12 Zij beschrijven het monastieke leven als anti-cultureel
en revolutionair, terwijl traditionele monniken zichzelf nochtans eerder zien
als reactionair: ze leiden een bestaan dat niet alleen verbonden is met het
verleden als levende traditie, maar dat een cultuur vertegenwoordigt die
getransformeerd is door het transcendente en het eeuwige. Bovendien maken
Freeman en Greig dezelfde fout als andere nieuwe-monastieke schrijvers door
aan te nemen dat de franciscaanse, Keltische en Moravische tradities hetzelfde
soort recept voor christelijk leven aanreiken als de benedictijnse traditie.
We hebben reeds gewezen op de romantisering van de Keltische traditie en
het falen van nieuwe monniken om de strengheid van de Keltische traditie te
valoriseren, maar we moeten ook wijzen op de voortdurende verwarring die
ontstaat door het samenvoegen van de monastieke en bedeltradities. Net als
andere ‘nieuwe monniken’ stellen Freeman en Greig het monnikendom gelijk
met zending en dienst aan de armen, maar dit is nooit het hoofddoel geweest
van het monastieke leven zoals het beschreven werd door Evagrius, Cassianus,
Pachomius, Benedictus en Basilius. Kloosters, vooral orthodoxe, hebben
armenzorg hoogstens als een secundair doel beschouwd, hun corebusiness
was de aanbidding en de dienst aan God. En dat is geheel anders bij de
franciscanen die zending en dienstwerk als hun roeping zien, en bij wie het
peripatetisch leven (zwervend bestaan) een heel andere gevoelswaarde heeft
dan het stabiele leven van het klooster.
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Abdijkerk Sint Benedictusberg in Vaals. © foto: Jason John Paul Haskins.

De architectuur van de stabiliteit
Dat brengt ons terug bij de opmerkingen aan het begin van dit essay over
de ‘architectuur van de stabiliteit’. Het kloosterleven draait niet alleen rond
stabiliteit in de gemeenschap, maar ook rond stabiliteit van locatie: het kloostergebouw zelf is evenzeer een getuige van het kloosterleven als de gemeenschap die er woont. De stilte en de rust, de regelmaat en de herhaling van de
liturgische cycli, de constellatie van oratorium, refter, atelier en cel, en de
algehele gerichtheid op transcendentie, al deze dingen zorgen ervoor dat het
klooster tot een andere ruimte en tijd behoort en ervaren wordt als een stukje
hemel op aarde. Het klooster verbindt zijn bewoners met een levende traditie
die tot ver in het verleden reikt, maar verwijst ook naar een (toekomstig) leven
van volmaaktheid.
‘Nieuwe monniken’ zouden er goed aan doen van deze levende traditie te
willen leren door zowel de stabiliteit van de plaats als de stabiliteit van de
gemeenschap te waarderen. Kortom, ze dienen gevoelig te worden voor het
belang van de plaats in een wereld van ‘niet-plaatsen’. Wil het nieuwe monnikendom trouw blijven aan de traditie, dan mag het de totale toewijding, het
allesomvattende ritueel en de spirituele gestrengheid van het traditionele
monastieke leven niet negeren. Als het monastieke leven geen cafeïnevrije
versie wil zijn waaruit de ‘pit’ is verdwenen, dan dient het duidelijk gedefinieerd te worden, of liever: afgebakend en onderscheiden van die andere vormen

van christelijk leven die louter complementair zijn. Het echte monastieke leven
kent nu eenmaal een heel eigen roeping, een uniek charisma dat niet te vergelijken is met dat van de franciscanen, de geëngageerde evangelicals of andere
zogenaamde ‘nieuwe of universele monniken’.
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