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1. INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING
1.1.

INLEIDING

De seculiere toestand van het Westen lijkt bij veel kerken en theologen te hebben gezorgd voor een
nieuw elan rondom kerk- en christen-zijn. De afgelopen jaren zijn tal van nieuwe initiatieven
ontstaan binnen de christelijke gemeenschap die bedoeld zijn om ‘de kerk’ opnieuw vorm te geven in
een veranderde context. Daarbij worden nieuwe dingen bedacht, maar ook oude tradities
herontdekt. Deze scriptie is ontstaan vanuit het denken over één van die initiatieven in Amerika, een
initiatief dat bekend staat als New Monasticism.1 Deze beweging van vaak jonge, enthousiaste
christenen wil aansluiten bij de oude kloostertraditie en zoekt tegelijkertijd naar nieuwe vormen om
de oude monastieke idealen opnieuw vorm te geven. Binnen de emerging church in Nederland wordt
veel gesproken over deze beweging, 2 maar er wordt ook breder gekeken naar een herleving van de
monastieke spiritualiteit door moderne levensregels.3 Ook binnen de meer gevestigde protestantse
kerken lijkt er sprake te zijn van een herontdekking van de kracht van de monastieke traditie. De PKN
investeert in de oprichting van zogenaamde stadskloosters4 en in een plaats als Jorwerd wordt
eveneens gewerkt aan de oprichting van een protestants klooster. 5 Daarnaast zitten ‘oude’
(katholieke) kloosters weekenden achtereen vol. Retraites, kloosterweekenden en (Benedictijnse)
spiritualiteit zijn razend populair, ook onder niet-christenen.6 Deze ‘herontdekking’ van de monastiek
heeft zich in de christelijke traditie al vaker voorgedaan. In deze scriptie wil ik dieper ingaan op het,
zoals ik het noem, ‘monastieke’ ideaal dat steeds opnieuw terugkeert in de christelijke traditie.
Daarmee hoop ik ook meer zicht te krijgen op de vraag in hoeverre dit ideaal een belangrijke bijdrage
kan leveren aan het missionaire denken over de kerk in West-Europa.

1.2.

PROBLEEMSTELLING

In deze scriptie doe ik onderzoek naar hoe het monastieke ideaal in een seculiere cultuur in praktijk
wordt gebracht. 7 In dat monastieke ideaal zit een intrinsieke spanning tussen enerzijds de
contemplatie en het gemeenschappelijke leven en anderzijds de actie naar de wereld. Die spanning
wordt in seculiere cultuur extra onder druk gezet van buitenaf. Om de probleemstelling helder te
krijgen ga ik nu in op die twee onderdelen: het monastieke ideaal en de seculiere context van
Nederland.

1.2.1. HET MONASTIEKE IDEAAL
Onder het monastieke ideaal versta ik het terugkerende verlangen naar een zuiver en toegewijd
leven aan God en aan elkaar. Een verlangen dat een zekere mate van afstand vraagt van ‘de wereld’,
1

J. Wilson-Hartgrove, New Monasticism, What It Has to Say About Today’s Church, Michigan 2008
http://josdouma.wordpress.com/category/neo-monastiek/; http://www.eeuwigheid.nl/?p=690;
http://www.hetnetwerk.net/category/klooster/. [2 Oktober 2012]
3
Zie: ‘De zevende regel’(http://www.dezevenderegel.nl/), of andere moderne kloosterregels zoals die van de
gemeenschappen Iona, de NorthUmbria Community en Taizé.
4
Zie: http://www.pkn.nl/missionair/mm30/Paginas/Default.aspx. [2 Oktober 2012]
5
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1266001. Uitzending 21 Juni 2012
6
R. Timmermans, Hunkeren naar rust. Pelgrimeren door de regel van Benedictus, Utrecht, 2011, 26
7
Onder postchristelijk wordt een samenleving verstaan die ‘na’-christelijk is. In de Nederlandse samenleving
zijn veel resten te vinden van de oorspronkelijk christelijke wortels, zonder dat die christelijke bronnen zelf
gezien worden als moreel kader. Dingen als monogamie verwijzen hier bijvoorbeeld naar.
2
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door het leven in gemeenschap. Tegelijk is dat verlangen niet intern op de gemeenschap gericht. Het
evangelie vraagt duidelijk om toewijding aan en beïnvloeding van de wereld. Gemeenschappen die
dit ideaal willen uitleven zullen op één of andere manier daarom ook ingaan op de wereld. Een
groeiende toewijding aan het evangelie betekent ook een groeiend besef van (sociale) actie in de
wereld, vanuit dat evangelie.
Probleemstelling: De vraag die daarbij naar voren komt is of er binnen dit monastieke ideaal
iets ervaren wordt van een spanning tussen de actieve toewijding aan de wereld enerzijds en het
(contemplatieve) leven met elkaar in gemeenschap gericht op God anderzijds en zo ja, hoe er met
deze spanning wordt omgegaan. De achtergrond van dit probleem is te vinden in de klassieke
monastieke beweging. Daarbinnen zijn twee vormen van kloosterleven te vinden: een
contemplatieve (gericht op het leven in gemeenschap en op God, zie onder andere de Benedictijnse
traditie) en een actieve (gericht op sociale toewijding aan de wereld, zie onder andere de
Broedertraditie van Franciscus). Een keuze voor één van deze twee vormen betekent niet dat de
andere kant niet in beeld is. Vaak worden beide gezien als essentiële kanten van het monastieke
leven en van het christelijke leven. Toch blijft het voor christelijke gemeenschappen de vraag hoe zij
deze twee kanten bij elkaar houden.

1.2.2. SECULARISATIE
Charles Taylor beschrijft in zijn boek ‘a Secular Age (2007)’ 8 de toenemende scheiding tussen ‘het
aardse’ en ‘het heilige’. Door een lang proces van secularisatie heeft religie in het westen haar
dominante functie verloren. God is op afstand komen te staan en er zijn seculiere alternatieven
gekomen voor een omvattend ‘moreel kader’. Het geloof in een betrokken God en een concrete
aanwezigheid van ‘het heilige’ is ongewoon geworden.
Probleemstelling: De vraag die hieruit naar voren komt is of ‘toegewijde’ christenen nog
begrepen worden in een postchristelijke cultuur. Stefan Paas stelt dat het innemen van een
christelijke positie in de samenleving gemakkelijk kan zorgen voor een verwijdering van de
omliggende cultuur. Het Westen is seculier en kijkt met toenemende vervreemding naar toegewijde
christenen.9 Waar ‘toegewijde’ christenen in een overwegend christelijke samenleving nog kunnen
worden bewonderd om hun ‘radicale’ levensstijl, zal een gelijke houding vandaag de dag eerder met
vervreemding worden bekeken. Dit geldt in het bijzonder voor het eerder genoemde monastieke
ideaal. In de verschillende posities die christenen kunnen innemen ten opzichte van de cultuur, valt
het leven in gemeenschap in het bijzonder op en kan die meer toegewijde vorm van christen-zijn
extra druk verwachten als gevolg van de seculiere context waarbinnen zij bestaat.
Het probleem dat in dit onderzoek wordt onderzocht gaat dus over deze twee kanten: het
monastieke ideaal en de seculiere context van Nederland. Als gevolg van een toenemende
secularisatie in West-Europa wordt de afstand tussen ‘het heilige’ en het aardse groter. Christenen
die in de open ruimte tussen deze twee polen hun positie willen innemen kunnen een druk ervaren
tussen een vervreemding van de cultuur (door een afgesloten religieus leven) enerzijds en een
interne secularisatie (door een te grote ruimte voor de cultuur) anderzijds.10 Dat geldt in het

8
9

C. Taylor, A Secular Age, Stanford 2007, 548-549
S. Paas, ‘The Crisis in Mission Europe:Is There a Way Out?’ Scandanavian Evangelical e-Journal, 3 (2012):16-51

10

T. Bernts (ed.), God in Nederland:1996-2006, Kampen: 2007, 71. Volgens de onderzoekers is er sprake van
een stabilisering in het aantal kerkelijken, maar bestaat er wel een doorgaande secularisatie binnen kerken zelf.
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bijzonder voor hen die staan in de traditie van het monastieke ideaal, waarbij er sprake is van een
meer toegewijde vorm van christelijk leven. Ik focus mij in dit onderzoek in het bijzonder op
gemeenschappen die dit ideaal ook nadrukkelijk sociaal-maatschappelijk hebben vormgegeven en
die zich dus nadrukkelijk toewijden aan de cultuur.

1.3.

ONDERZOEKSDOELSTELLING

In een ideaalsituatie is duidelijk op welke manier christenen hun positie kunnen en moeten innemen
ten opzichte van een seculiere cultuur. De Amerikaanse theoloog Richard Niebuhr wijst er in zijn
belangrijke werk Christ and Culture11 echter al op dat de discussie hierover ‘altijddurend’ is, dus daar
zal voorlopig geen antwoord op gevonden worden. Toch wil ik met dit onderzoek wel een bescheiden
bijdrage leveren aan het debat hierover door specifiek te kijken naar de manier waarop christelijke
leefgemeenschappen in een seculier land als Nederland hieraan concreet vormgeven. Dit onderzoek
kent een theoretisch deel waarin ik verder wil ingaan op het monastieke ideaal in de christelijke
traditie en de gevolgen van de secularisatie voor dit ideaal. Daarnaast heeft het onderzoek een
praktijkgedeelte waar ik twee Nederlandse leefgemeenschappen onderzoek en beschrijf hoe zij aan
hun ideaal concreet gestalte geven in de Nederlandse cultuur.

1.4.

ONDERZOEKSVRAAG

Hoe hanteren protestantse leefgemeenschappen in seculier Nederland de balans tussen de christelijke
roeping tot beïnvloeding van de wereld enerzijds en het verlangen naar een toegewijd leven in
gemeenschap, gericht op God en elkaar, zonder verlies van christelijk profiel enerzijds en
vervreemding van de cultuur anderzijds?
1. Hoe ziet het monastieke ideaal eruit in de christelijke traditie, in het bijzonder binnen het
protestantisme?
2. Onder welke spanning plaatst de seculiere samenleving het toegewijde christelijke leven in
gemeenschap?
3. Op welke wijze hanteren twee protestantse leefgemeenschappen, te weten Zilt in Gorinchem en
Oudezijds100 in Amsterdam, de balans van dit monastieke ideaal en op welke wijze ervaren zij
spanningen vanuit de seculiere context?
a. Op welke manier komt de cultuur rondom de leefgemeenschappen in beeld?
b. Wat doen deze gemeenschappen om toegewijd te blijven aan een intensief christelijk
leven in gemeenschap?
c. Wat doen deze gemeenschappen om zich (sociaal) te engageren met de omliggende
cultuur?
d. Is er een verandering merkbaar in de wijze waarop gemeenschappen deze twee kanten
verwoorden in hun rondzendbrieven en jaarverslagen?
e. Hoe wordt de balans tussen de twee genoemde kanten verwoord en behandeld door
oprichters en leden van de leefgemeenschappen?
4. Onder welke condities is het mogelijk gebleken om aan het monastieke ideaal gestalte te geven
voor deze twee gemeenschappen en wat betekent dit voor andere christelijke (leef)
gemeenschappen?

11

3

R. Niebuhr, Christ and Culture, New York, 1951

1.5.

DOMEIN EN RELEVANTIE

In het onderzoek focus ik mij op twee gemeenschappen:de protestantse leefgemeenschap Zilt in
Gorinchem en de oecumenische leefgemeenschap Oudezijds100 in Amsterdam. Ik kies voor deze
gemeenschappen om de volgende redenen:
1. Deze gemeenschappen zijn (van oorsprong) protestants, wat ze om twee redenen
interessant maakt voor dit onderzoek.12 De eerste reden daarvoor is dat de context van de
huidige bezinning op kerk-zijn in een postchristelijke cultuur, en de daaraan verwante
discussie over de New Monasticism, met name binnen de protestantse kerken terugkomt.
Daarnaast is het onderzoeken van protestantse gemeenschappen extra interessant vanwege
de historische afwezigheid van protestantse monastieke gemeenschappen, uitzonderingen
daar gelaten. Het is interessant om te kijken naar de reden achter het ontstaan van deze
gemeenschappen en de betekenis die het monastieke ideaal voor hen heeft.
2. De gemeenschap Oudezijds100 is wat ouder en heeft zich daarmee ‘bewezen’. Ze kan
daarmee ook echt iets bijdragen aan het onderzoeksdoel, namelijk: kennis geven over welke
factoren van belang zijn voor het in stand houden van een leefgemeenschap in de genoemde
spanning. De gemeenschap, Zilt is juist vrij recent ontstaan vanuit protestantse kerken. Zij is
dus opgericht in een postchristelijke context en kan iets vertellen over de belangrijkste
beweegredenen voor het ontstaan van gemeenschappen binnen zo’n context, maar ook over
strategieën die een bijdrage kunnen leveren aan hun continuïteit.
3. Deze gemeenschappen staan bewust in de spanning van het monastieke ideaal. Ze willen
zowel ‘in’ als ‘niet van’ de wereld zijn. De gemeenschappen zijn vitaal, maar staan tegelijk
onder spanning vanwege de veranderde cultuur en passen daarmee in mijn onderzoeksveld.
De volgende punten maken dit onderzoek relevant:
1. Het draagt bij aan de discussie over de hernieuwde aandacht voor het oude monastieke
ideaal dat momenteel ook in Nederlandse protestantse kerken naar voren komt (zie
inleiding). New Monasticism uit Amerika maakt in Nederland de nodige discussie los over de
vraag of deze beweging een belangrijke weg is voor de kerk in de huidige context.
2. Het kan nieuwe gemeenschappen inzicht geven in de valkuilen, maar voornamelijk de
uitdagingen van het monastieke gemeenschapsleven in de huidige cultuur. Het biedt
daarmee zowel praktisch inzicht als theoretische bezinning op deze thematiek.
3. Op kleinere schaal kan het onderzoek ook bijdragen aan de algehele bezinning van kerken in
de westerse cultuur rondom de vraag op welke wijze de kerk zich verhoudt tot die cultuur.

1.6.

METHODE

Dit onderzoek is met name descriptief van aard en bestaat grofweg uit twee delen: een
literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek.

12

Een relativering hiervan is noodzakelijk. De gemeenschap Oudezijds100 is opgericht als een oecumenische
gemeenschap en is vanaf het begin ook gedragen door tal van verschillende kerken: van oosters-orthodox, tot
katholiek tot hervormd en gereformeerd. Heel formeel gezien waren de oprichters zelf van protestantse huize.
Ik betrek deze gemeenschap vooral bij het onderzoek omdat zij niet valt binnen de oude (katholieke en
orthodoxe) kloostertraditie, maar een vrij nieuwe vorm van monastiek leven heeft.

4

L ITERATUURONDERZOEK
In het eerste deel van het literatuuronderzoek ga ik op zoek naar de achtergrond van het monastieke
ideaal in de protestantse traditie. Ik schep helderheid in wat dit ideaal volgens mij inhoudt en
onderzoek de achtergronden ervan. Welke Bijbelse motieven spelen een rol in dit ideaal? Hoe is het
zichtbaar in de protestantse traditie, en waarom zijn er weinig protestantse kloosters? Het tweede
deel van het literatuuronderzoek betreft een studie naar de spanningen die vanuit de secularisatie op
dit ideaal afkomen.
P RAKTIJKONDERZOEK
Documentanalyse
In dit deel van het praktijkonderzoek wil ik door het analyseren van teksten van de gemeenschappen
kijken hoe zij het monastieke ideaal communiceren. Daarbij kijk ik zowel naar historische
ontwikkelingen als naar de huidige communicatie. Daarmee onderzoek ik de continuïteit van de
gemeenschappen en analyseer ik hoe de gemeenschappen gestalte geven aan zowel hun sociale
betrokkenheid op de wereld als hun christelijke vorming. De materialen die ik hiervoor gebruik zijn
rondzendbrieven die de gemeenschappen vanaf de opstartfase tot nu hebben verzonden, en
daarnaast hun jaarverslagen en websites. Omdat ik niet alle geschreven materialen van elk jaar kan
lezen, kies ik een aantal cruciale jaren. De bepaling hiervan hangt af van de nadere bestudering van
de geschiedenis van de gemeenschappen.
Interviews
In dit deel van het praktijkonderzoek wil ik door het interviewen van huidige bewoners en oprichters
zicht proberen te krijgen op hoe de spanning tussen het monastieke ideaal en de huidige seculiere
cultuur wordt ervaren. Is er een verschuiving merkbaar, en hoe verwoorden respondenten die
spanning? Ik zal hiervoor allereerst interviews houden met de oprichters van Oudezijds100 en de
communiteit Spe Gaudentes en Zilt over de motieven achter de oprichting, toegespitst op de
spanning tussen terugtrekking van en toewijding aan de wereld. Daarnaast zal ik actieve kernleden
van beide gemeenschappen interviewen over de uitdagingen van de seculiere tijd op het
gemeenschapsleven, in het bijzonder wat betreft de spanning tussen het monastieke ideaal en de
huidige seculiere cultuur.
Bij de beschrijving van de gemeenschappen maak ik gebruik van model voor het beschrijven van
geloofsgemeenschappen zoals deze gepresenteerd wordt in het boek Levend Lichaam.13

1.7.

OPZET VAN DIT VERSLAG

In hoofdstuk 1 zet ik de probleemstelling uiteen. In hoofdstuk 2 ga ik verder in op het monastieke
ideaal, waarna ik in hoofdstuk 3 het monastieke ideaal in de 20e eeuw beschrijf en inga op de
(protestantse) kritiek op het ideaal en de verdediging daarvan. In hoofdstuk 4 kijk ik naar de gevolgen
van secularisatie voor een postchristelijk land als Nederland en probeer ik te ontdekken welke van
die gevolgen druk kunnen leggen op het eerder genoemde monastieke ideaal. In hoofdstuk 5
presenteer ik de gegevens van mijn praktijkonderzoek. Hoofdstuk 6 is discussie en conclusie.

13

R. Brouwer (ed.), Levend Lichaam. Dynamiek van christelijke geloofsgemeenschappen in Nederland, Kampen,
2011
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2. HET MONASTIEKE IDEAAL IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE
In dit hoofdstuk ga ik op zoek naar de achtergronden en uitwerkingen van het monastieke ideaal in
de christelijke traditie. Ik zal daarbij ook specifiek ingaan op de protestantse monastieke traditie (of
juist het ontbreken daarvan). De centrale vraag van dit hoofdstuk is: Hoe ziet het monastieke ideaal
eruit in de christelijke traditie, in het bijzonder binnen het protestantisme?
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van dit ideaal tot halverwege de 20e eeuw. In het volgende
hoofdstuk wil ik ingaan op het tweede deel van de 20e eeuw en de kritiek op het monastieke ideaal.
De belangrijkste reden voor het in tweeën knippen van deze historische beschrijving is de veranderde
context van West-Europa tijdens de 20e eeuw. Voor het eerst werden toen concreet de gevolgen van
de grote veranderingen in de westerse cultuur zichtbaar voor de kerk. Omdat dit onderzoek gaat
over de uitleving van het monastieke ideaal in die veranderde context is het relevant om daar
uitgebreider bij stil te staan en te zien welke recente ontwikkelingen er zijn rondom dit ideaal.
Het monastieke ideaal pendelt tussen de twee uitersten van toewijding aan God en beïnvloeding
van de cultuur. In dit hoofdstuk zal ik verder ingaan op hoe dit ideaal in verschillende perioden van
de christelijke geschiedenis is vormgegeven. Ik probeer erachter te komen welke motieven een rol
speelden bij de verschillende bewegingen en ook probeer ik te beschrijven hoe de context
waarbinnen het ideaal naar voren kwam, veranderde. Eerst onderzoek ik welke motieven een
belangrijke rol hebben gespeeld bij het ontstaan van het eerste kloosterleven. Daarna volg ik het
spoor van de monastiek door de christelijke traditie, waarbij ik vanaf de Reformatie vooral probeer te
zoeken naar hoe dat in het protestantisme naar voren komt.

2.1.

CHRISTELIJK VERLANGEN NAAR TOEWIJDING EN BEÏNVLOEDING

Al vanaf het vroege christendom, heeft de kerk het besef gehad dat zij geroepen is om in deze wereld
Jezus te volgen. Dat proces heeft altijd twee kanten gehad. Een innerlijk kant, gericht op persoonlijke
bekering naar het evangelie, en een uiterlijke kant, gericht op een bepaalde mate van beïnvloeding
van de omliggende cultuur vanuit dat evangelie. Paas noemt deze twee bewegingen respectievelijk
bekering en civilisering.14 Volgens hem zijn deze twee begrippen altijd de basis geweest voor
christelijke zending. Daarnaast zijn ze ook van groot belang geweest in de wijze waarop culturen
werden beïnvloed en gevormd. David Martin, die verschillende boeken publiceerde over
secularisatie, stelt dat deze ‘civiliseringspogingen’ zichtbaar zijn in vier stadia van het christendom in
Europa. Eerst ziet hij twee katholieke bewegingen: die van de bekering van koningen en
hooggeplaatsten, gevolgd door de bekering van de grote massa door de broederbewegingen. Daarna
zijn er twee protestantse bewegingen: als eerste het uitgebreide project van het monastiseren van
alle christenen en vervolgens het creëren van piëtistische subculturen.15 Deze vier stadia zullen in dit
hoofdstuk ook naar voren komen wanneer we kijken naar het monastieke ideaal. Want achter het
proces van civilisering en bekering schuilt het proces van het christelijke verlangen naar beïnvloeding
van de wereld als gevolg van een toewijding aan het geloof in God. Eerst wil ik kijken naar wat de
achtergrond is van deze beweging.
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2.1.1. HET IDEE VAN DE VERANDERING
De achtergrond van het verlangen naar beïnvloeding van de cultuur, ligt volgens Gerhardt Ladner
mede in het christelijke verlangen naar hervorming. 16 Volgens hem is het inherent aan het
christendom dat er steeds opnieuw vernieuwingsbewegingen naar voren komen. De cyclus van
verandering en nieuw leven ligt besloten in Gods herschepping van de mens en de wereld. De
centrale gedachte die na Jezus’ komst steeds opnieuw terugkomt, is dat God de wereld renoveert
naar Zijn eigen beeld. Deze gedachte komt naar voren in de doop en in de daaraan voorafgaande
bekering. Het Griekse woord metamorphose is een veel terugkerende term in het Nieuwe Testament,
die staat voor hervorming, verandering en vernieuwing.17 Volgens Ladner is het met name Paulus’
spreken over het idee van de hervorming van de mens naar het beeld van God, dat de basis heeft
gelegd voor alle hervormingsbewegingen in het vroege en middeleeuwse christendom. Dit idee van
hervorming is in de vroege kerk terug te zien in drie gedachten.18
1. Er was een verlangen van terugkeer naar het paradijs. Deze ‘mystieke Reformatie’ ging
vooral over het geestelijk leven en had weinig te maken met de omliggende cultuur. Juist in
tijden van vervolging en onderdrukking was er onder christenen een groot verlangen om
‘terug te keren naar huis’. In de vroege monastieke bewegingen van de woestijnvaders is iets
van dat verlangen zichtbaar.
2. Er was een sterke nadruk op het herstel van de mens naar het beeld van God. Eerder werd al
opgemerkt hoe dit terug te vinden is in de brieven van Paulus. In de geschriften van de
vroege kerkvaders komt naar voeren hoe het ‘gaan in het spoor van Christus’ betekent dat
de mens steeds meer op God zelf gaat lijken.
3. Er was een grote verwachting van de komst van het hemelse koninkrijk.19 De eschatologische
dimensie van het christendom heeft altijd een belangrijke rol gespeeld als het gaat om de
vernieuwing van het leven.20 Tegelijk is het ook een bron geweest van veel vragen met
betrekking tot de positie van christenen in verhouding tot de staat en het aardse rijk. Voor de
bekering van Constantijn (312 n.C.) was er voor christenen steeds het ‘gevaar’ van
terugtrekking uit de wereld. Na de bekering van Constantijn was er vooral een ‘gevaar’ de
andere kant op: die van formalisme en verwereldlijking. De bekering van Constantijn gaf
christenen het idee dat het hemelse koninkrijk al was neergedaald op aarde, nu er een groot
christelijk rijk was gekomen. Met name Chrysostomos verzette zich tegen deze gedachte: hij
zag het gevaar van het afschuiven van christelijke taken (zoals zorg voor de wereld) op de
staat als een bedreiging. Volgens Ladner is het met name Augustinus geweest die in zijn
‘Stad van God’ een synthese creëerde tussen de staat en het (komende) rijk van God.21
Deze drie gedachten vormden de vroege kerk en haar visie op de verhouding met de omliggende
cultuur en zij waren een belangrijke impuls voor het proces van bekering en civilisering. Zij hebben
ervoor gezorgd dat de kerk heen en weer pendelde tussen een toegewijd intern christelijk leven en
16
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het willen beïnvloeden van de cultuur, iets wat we zullen zien wanneer we verder kijken naar het
monastieke ideaal. Het is duidelijk dat deze twee kanten van het christelijke leven vanaf de bekering
van Constantijn een nieuwe dynamiek krijgen. Het is ook omstreeks deze tijd dat er voor het eerst
verschillende kloostervormen ontstaan die zich nadrukkelijk met deze dynamiek bezighouden. Om
meer zicht te krijgen op het monastieke ideaal en de achterliggende dynamiek zal ik me meer richten
op de historie van dit ideaal in de christelijke traditie.

2.2.
HET MONASTIEKE IDEAAL IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE: VAN DE BIJBEL TOT DE
REFORMATIE
Het ‘monastieke ideaal’ als zodanig bestaat niet. Zoals we hierboven konden zien is het in wezen een
ideaal dat terugkomt in heel de christelijke traditie, of zij nu monastiek in engere zin is of niet. Toch is
het altijd een gevaar geweest om helemaal op te gaan in één van deze twee vormen. Dit gevaar
wordt ook binnen de monastieke traditie erkend, zoals we zullen zien wanneer we dieper gaan kijken
naar de monastieke geschiedenis.
Eerst zal ik kijken naar de Bijbelse basis voor het monastieke ideaal en de verhouding van
gelovigen tot de cultuur. Daarna zal worden ingegaan op drie monastieke bewegingen in de tijd tot
aan de Reformatie. Daarna volg ik het spoor van de Reformatie en onderzoek ik hoe het ideaal daar
naar voren komt.

2.2.1. DE BIJBEL EN MONASTIEKE IDEAAL
In Genesis 12 begint de geschiedenis van Israël wanneer Abram uit Ur wordt weggeroepen. Abram
wordt weggeleid uit zijn eigen cultuur en krijgt van God te horen dat hij en zijn nageslacht een
bijzondere plaats onder de volken krijgen. Die bijzondere plaats maakt God aan Israël bekent bij de
berg Horeb: Israel is geroepen om een getuige van God te zijn temidden van de omliggende volken. 22
Volgens Legrand werd dat het meest zichtbaar in de radicale afwijzing van de vele goden van de
andere volken. Tegelijk was Israël nooit een geïsoleerd eiland; het volk nam deel aan tal van culturele
aspecten uit omliggende gebieden zoals technologie, sociale en politieke structuren, taal en kunst.23
Israël had vanaf het begin een paradoxale verhouding met de omliggende culturen. Enerzijds was het
onderdeel van de cultuur maar anderzijds vormde het daartegen een profetisch protest. Legrand ziet
in de geschiedenis van het volk Israël steeds opnieuw deze tendensen terugkomen. Wanneer het
volk zich te veel aangepaste aan omliggende culturen, kwamen er profeten die waarschuwden voor
het gevaar van assimilatie. Tegelijkertijd waren er ook in het volk zelf voorbeelden van
gemeenschappen die zich juist helemaal terugtrokken uit de cultuur, zoals de Rechabieten (Jer. 35)
die golden als een profetisch protest tegen die assimilatie.
Ook in het Nieuwe Testament keert de vraag naar de verhouding met de cultuur terug. Over
Jezus’ houding ten opzichte van de cultuur is veel gesproken. In de tijd van Jezus waren er groepen
die vergelijkbaar zijn met de Rechabieten: de Essenen. Jezus vertoont volgens Legrand in veel
opzichten overeenkomsten met deze groep, met name als het gaat om het radicale en toegewijd
religieuze leven in gemeenschap. Toch is de wijze waarop de Essenen zich afzonderden van de
omliggende cultuur Jezus vreemd.24 Jezus’ houding ten opzichte van de cultuur is niet vergelijkbaar
met die van bijvoorbeeld de Qumrangemeenschap, maar eveneens niet met die van Sadduceeën die
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een culturele osmose (aanpassing) voorstonden. Legrand concludeert dat Jezus’ houding tot de
cultuur niet in te delen is in een hokje.25
Legrand ziet in de Nieuwtestamentische kerk twee houdingen terugkomen die in het midden
staan van een grote diversiteit aan houdingen die christenen hadden tegenover de cultuur. Paulus en
Lukas staan in de middengroep symbool voor beide kanten. Paulus leunt meer tegen de kant van de
culturele oppositie aan, terwijl Lukas een meer sympathieke houding heeft richting de cultuur. Met
name in Paulus’ brieven is een duidelijke scheiding te vinden tussen goed en kwaad, waarbij de
christelijke gemeenschap onderscheiden wordt van de omliggende cultuur. Die antithetische houding
is het duidelijkst zichtbaar in het Bijbelboek Openbaring. Beide elementen, die van een positieve
houding ten opzichte van de cultuur, alsook de oppositie, zijn Bijbelse gegevens. Zo is de monastieke
spanning tussen toewijding aan de wereld (vanuit Gods reddingsplan) en een apart gezet leven ten
opzichte van de cultuur, ook aanwezig in de Bijbel.

2.2.2. DE EERSTE MONNIKEN – HEREMIETEN EN CENOBIETEN
Het begin van de monastieke geschiedenis wordt vaak gelokaliseerd bij de Egyptische woestijnvader
Antonius (251-356).26 Antonius groeide op als een kind van rijke ouders en hij werd geraakt door de
woorden van Jezus over armoede en bezit (Mt. 19:21). Gegrepen door Jezus’ woorden trok hij de
woestijn van Egypte in en hij raakte al snel bekend om zijn geestelijke wijsheid. Na Antonius volgden
verschillende andere ‘woestijnvaders’. De eerste groep monniken waren de Heremieten
(kluizenaars).27 De tijd waarin deze Heremieten optraden, valt niet geheel toevallig samen met de
bekering van Constantijn. In de ogen van deze eerste monniken, die vaak ‘gewone doorsnee’28
christen waren toen ze gegrepen werden, was het de vraag of de kerk haar pure vorm kon behouden
nu zij een politieke en economische macht kreeg. Met het leven in de woestijn wilden de
woestijnvaders in het spoor gaan van de christelijke martelaren die in de eeuwen daarvoor juist
gedwongen werden zo’n leven te leiden. Voor anderen was het leven in afzondering door constant
gebed en toewijding aan God de weg tot verlossing. Ook speelden de drie eerder genoemde
motieven van metamorphose (zie 2.1.1.) een belangrijke rol bij het leven in de woestijn. Toch werden
de woestijnvaders aan het begin al direct geconfronteerd met een vraag die de hele monastieke
geschiedenis terug bleef komen. Is een monastiek leven dat toegewijd is aan God ‘beter’ dan het
leven van een ‘normale’ christen?29 Het monastieke leven raakte aan de kern van het christelijke
leven. De twee doelen van de individuele verandering van de mens naar Gods beeld en de concrete
verschijning van Gods stad op aarde, verschoven in die tijd langzamerhand van een gemeengoed van
heel de vroege kerk, naar een kleinere groep. Aan de andere kant bracht de economische en
politieke macht ook een vraag aan de kerk of zij de verandering van de wereld ook via deze middelen
gestalte kan geven. Voor veel christenen was dat niet het geval en zij besloten achter de
woestijnvaders aan te gaan.30 Armoede, kuisheid en concreet liefdebetoon aan de naasten vormden
naast het gebed belangrijke onderdelen van het eerste monastieke leven. De eerste vormen van het
monastieke leven waren zo bezien een vrij individuele aangelegenheid.31 Mede door de aanwas van
25
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volgelingen verschoof de vorm van individueel kloosterleven naar een meer gemeenschappelijke
vorm. De Cenobieten waren de tweede vorm van het kloosterleven. Pachomius (292 – 348) wordt
ook wel gezien als de vader van dit gemeenschappelijke kloosterleven, waarbij er ook sprake is van
een gemeenschappelijke regel. De kloosters waren groot (soms meer dan duizend monniken) en de
centrale gedachte erachter was dat men het geloof samen wilde beleven. En hoewel de monniken
zich samen terugtrokken, waren de gemeenschappen ‘tekenen dat Gods rijk nabij was’. Dat kwam
met name door de gemeenschapband tussen arm en rijk en tussen verschillende volken.32

2.2.3. SCHOLEN VAN BEKERING
Het ideaal van de vroege kerk van Handelingen 4 speelde een belangrijke rol bij het ontstaan van het
kloosterleven.33 De oorzaak voor het verdwijnen van het ‘kloosterleven’ uit Handelingen 4 was
volgens Johannes Cassianus (360 – 435 n. C.) de ‘schuld’ van de apostelen die de heidenen gingen
bekeren. Het gemeenschappelijke christenleven werd daardoor lauw, mede omdat de apostelen
privaat bezit toestonden en mild waren ten opzichte van andere levensvormen.34 De woestijnvaders
en Cenobieten haalden dit vroegchristelijke ideaal weer naar voren en brachten het opnieuw tot
leven. In de eeuwen die volgden ontwikkelde zich in Europa een uitgebreid kloosterleven.
Chrysostomos (345-407) maakte zich druk over de vraag of het leven van de Cenobieten niet het
ideaal voor elke christen zou moeten zijn. De zorg voor de armen, zowel geestelijk als materieel,
behoorde volgens hem tot heel het christelijke leven en hij wilde het geloof concreet maken voor
heel de samenleving.35 Hij was niet de enige die zich met die vraag bezighield. Kort na hem kwam
Augustinus (354-430) in aanraking met het kloosterleven. Hoewel hij aanvankelijk niet aangetrokken
werd tot het ascetische kloosterleven raakte hij later wel geïnspireerd door het gemeenschappelijke
leven in sommige Cenobietenkloosters. Voor Augustinus was dit gemeenschappelijke leven ‘de
perfecte en ideale weg van het christelijke leven’.36 Hij was ervan overtuigd dat een contemplatief
leven in gemeenschap automatisch overging in een leven vol liefde voor de mensen: “amore veritas
officio caritas”. 37 Augustinus zag een conflict tussen de terugtrekkende beweging naar het gebed
enerzijds en de actie in de wereld anderzijds, maar het was volgens hem een vruchtbaar conflict waar
elk klooster zich mee bezig moet houden. De betrokkenheid op de wereld en op God zijn beide
noodzakelijk. Voor Augustinus was het, net als Chrysostomos duidelijk dat iedere christen een
monastiek of anders een quasimonastiek leven moest hebben.38
Augustinus’ idee van de hervorming van het christelijke leven via het gemeenschappelijke
leven had in de eeuwen erna grote invloed op de kerk. Het kloosterleven werd een verplicht
voorstation voor een geestelijke positie binnen de kerk en werd daarmee een ideaal voor ieder
christen. Ongeveer een eeuw na Augustinus begon de vader van het Europese kloosterleven,
Benedictus (481-547), aan een leefgemeenschap, een ‘school van bekering voor de Heer’. Nadat hij
een tijd in de woestijn had gewoond, was hij, net als Augustinus, tot de ontdekking gekomen dat het
individuele kluizenaarsbestaan voor hem niet de juiste manier van leven was. Benedictus’
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gemeenschap was niet bedoeld voor grote geestelijken, maar voor ‘gewone christenen die afstand
willen doen van de eigen wil en in gehoorzaamheid Christus willen volgen’.39
Over de rol van kloosters in de vroege Middeleeuwen is veel geschreven. Bosch wijst erop
dat de middeleeuwse kerk dankzij kloosters haar visie niet verloor. Van 500 – 1200 waren kloosters
niet alleen het centrum van cultuur en beschaving, maar ook van missie: “zij waren een zichtbaar
teken en een duidelijke realisatie van het evangelie van Gods liefde”.40 Volgens Heitink moet men
zich bij het geestelijke leven buiten de kloosters niet te veel voorstellen en was er veel heidendom.41
Alle vormen van het eerste kloosterleven hadden gemeenschappelijk dat ze reageerden op de in hun
ogen spirituele leegheid, culturele aanpassing en materiële rijkdom van de kerk. Monniken vormden
een profetisch protest tegen elke vorm van middelmatigheid in de kerk. Daarmee hadden de
kloosters een duidelijk eschatologische dimensie. Zij herinnerden de kerk aan een spanning die in
hun ogen geldend was voor iedere christen. Namelijk het idee dat christenen wel in de wereld zijn,
maar niet van de wereld.42 Juist hun gescheiden levensstijl maakte het voor de kloosters een
uitdaging om, waar de kerk ‘te werelds’ werd, zelf niet te afgezonderd te raken. Langzamerhand
kwam het tot een legalisatie van de groeiende kloof tussen kerk en kloosters. Het was uiteindelijk
Thomas van Aquino (1224-1274) die de spanning tussen het monastieke leven en het ‘gewone’
christelijke leven een plek gaf door de dubbelheid onder christenen een plek te geven in een model
van natuur en genade, waarbij het monastieke leven een evangelisch ‘extra’ werd dat niet
noodzakelijk was voor iedereen.43

2.2.4. DE MODERNE DEVOTIE EN DE BEDELORDEN
Zoals gezegd waren kloosters in de Middeleeuwen het ‘geestelijk reservoir’ van de kerk. Vrijwel alle
godsdienstige figuren uit de Middeleeuwen kwamen voort uit kloosters.44 Augustinus en anderen
hadden het klooster tot het ideaal van het christelijke leven verheven. Het gevolg was een enorme
toestroom tot het kloosterleven, dat niet altijd ontstond uit een diep verlangen naar God. De
kloosters boden kinderen een veilige plek waar genoeg te eten was en toetreding tot het kloosters
stond gelijk aan het afkopen van zonden. Rond het jaar 1200 waren veel kloosters op die manier
volgens sommigen rijk, gecorrumpeerd en ‘te werelds’ geworden.45 Op verschillende plaatsen in het
christelijke rijk kwamen bewegingen op van christenen die zich opnieuw richtten op een
gemeenschappelijk leven in armoede. Een grote stroom van diverse lekenbewegingen kwam op in
Europa met als belangrijkste kenmerken het gemeenschappelijk leven en de zorg voor de armen.
Daaronder waren gnostische bewegingen als de katharen en ‘ketterse’ bewegingen als de
Waldenzen, ook wel de ‘armen van Lyon’ genoemd. Omstreeks diezelfde tijd leefden ook Franciscus
van Assisi (1181-1226) en Dominicus van Osma (1170-1221). Beiden kozen afzonderlijk voor een
leven in armoede en werden het hoofd van zogenaamde ‘bedelorden’. De rondtrekkende predikers
kregen veel volgelingen en zo trokken rond de 13e eeuw veel groepen door West-Europa:
Karmelieten, Franciscanen, Dominicanen, Augustijnen en de Apostelbroeders. Al deze
gemeenschapen wilden met een boodschap van eenvoud, puurheid en het verlangen naar een
39
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toegewijd christelijk leven, een grote mate van sociale verandering te weeg brengen in een
samenleving die geplaagd werd door pest en armoede.46 Veel van deze ‘bedelorden’ hebben een
vaste plek gekregen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. 47
Waar er in het zuiden van Europa vooral broederbewegingen waren die het concrete
dienstbetoon aan de wereld probeerden te laten herleven, was er een andere beweging gaande in
Noord-Europa en vooral in Nederland: de Moderne Devotie. Het christendom bereikte de noordelijke
gebieden van Nederland vele eeuwen later dan dat in Zuid-Europa het geval was. 48 Veel
zendingswerk werd gedaan door het stichten van kloostergemeenschappen. De Moderne Devotie
kan volgens Hans Mol het beste worden gezien als een vernieuwingsbeweging binnen de vaak lakse
en wereldse kloosters van die tijd. Geert Grote (1340-1384) en de zijnen pleitten voor een radicale
terugtrekking uit de wereld, waarbij het leven zich opnieuw richtte op de geestelijke groei van het
individu. Die aandacht voor de contemplatieve kant van het geloof was de voornaamste inhoud van
de monastieke vernieuwingsbeweging van de Moderne Devotie.49 Hoewel de broederbeweging al
lange tijd in Zuid-Europa aanwezig was, kwam zij rond die tijd ook aan in de noordelijke gebieden van
Europa. De samenwerking tussen de meer op de wereld gerichte broederbewegingen en de
contemplatieve Moderne Devotie ging vaak niet goed. Ze beschouwden elkaar als concurrenten in
het winnen van het gewone volk en probeerden elkaar de loef af te steken door zo radicaal mogelijk
te zijn.50 Toch deelden beide bewegingen het christelijke verlangen naar een zuiver leven en een
verzet tegen de corrupte kloosters van die tijd.
Het gehele plaatje van Europa aan het einde van de Middeleeuwen laat een sterk afbrokkelend
monnikendom zien en een opkomst van lekenbewegingen met harde kritiek op de misstanden
binnen kloosters en zelfs op het bestaan van kloosters.51 Zoals we in hoofdstuk 4 zullen zien hangt de
opkomst van deze lekenbewegingen samen met de ontwikkeling van de mondigere mens en de
opkomst van het individu. Veel van de lekenbewegingen probeerden het geestelijke leven, dat tot
dan toe vooral zichtbaar was in kloosters, tot gemeengoed van heel de christelijke bevolking van
Europa te maken. Daarmee vormden deze bewegingen de opmaat voor wat uiteindelijk de grootste
klap werd voor de monastieke geschiedenis binnen kloosters.52

2.3.

DE REFORMATIE EN DE VERSPLINTERING VAN HET MONASTIEKE IDEAAL

In een eenzame kloostercel in Wittenberg begon een enorme vernieuwingsbeweging in de kerk op
gang te komen: de Reformatie. Er was in de kerk veel onvrede over de wijze waarop kloosters hun
oorspronkelijke roeping volstrekt waren kwijtgeraakt. Na de harde kritiek van de broederbewegingen
waren er al verschillende hervormers geweest die deze misstanden in de kerk hadden aangekaart en
hadden aangedrongen op verandering.53 Uiteindelijk was het Maarten Luther (1483-1546) die een
grote verandering teweeg bracht binnen de westerse kerk. David Martin wijst erop dat het belangrijk
46
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is om te beseffen dat op het moment van Luthers bekering het noorden van Europa nog maar
nauwelijks christelijk was. Volgens Martin waren de motieven achter de beweging van Luther, en ook
de latere ‘reformatiebewegingen’, dezelfde als de motieven die hadden geleid tot het ontstaan van
het kloosterleven en de broederbewegingen. 54 Het protestantisme was een poging om het
onchristelijke Europa te brengen tot een verdiepende vorm van christelijk leven. Voordat ik daar
verder op inga zal ik eerst kijken naar Luthers confrontatie met de monastieke beweging, de
versplintering van het monastieke ideaal en het Anabaptisme. Tot slot zal ik nog een kort overzicht
geven van de ontwikkeling van leefgemeenschappen na de Reformatie tot aan de 20e eeuw.
Voor alle duidelijkheid: ik volg nu het monastieke ideaal met name in de protestantse
traditie. Tijdens en na de Reformatie hebben zich ook binnen de Rooms-Katholieke Kerk
verschillende vernieuwingen voorgedaan binnen de monastieke traditie. Een belangrijk voorbeeld
hiervan is Jezuïetenorde.

2.3.1. LUTHER EN DE MONASTISERING VAN HEEL HET CHRISTELIJKE LEVEN
De kritiek die de Augustijner monnik Luther had op de misstanden van de kerk waren eerder naar
voren gekomen. Maar niet eerder was er iemand geweest die zo fundamenteel de onuitgesproken
basis voor het christelijke leven in de Middeleeuwen blootlegde en bekritiseerde. Luther leefde in
extreme toewijding: hij hield zich strikt aan de monastieke geloften van gehoorzaamheid, kuisheid en
armoede. Toch bleef hij onrust voelen over zijn eigen zondigheid. Luthers ontdekking van de genade
had niet alleen effect op zijn eigen leven. Hij ontdekte dat de genade van God niet alleen gold voor
monniken, maar voor iedere gedoopte christen. Hoewel Europa op dat moment officieel christelijk
was, klaagde Luther over het lage aantal ‘echte’ christenen dat gevonden kon worden.55 Luthers
poging tot hervorming van de kerk en het leven van alle christenen kende twee kanten. Enerzijds had
Luther harde kritiek op de dubbele vorm van christendom die was ontstaan door het corrupte
systeem van de kloosters, anderzijds streed Luther voor monastieke idealen en leek zijn hervorming
in veel opzichten op een poging de kerk als geheel te monastiseren.
2.3.1.1 .
L UTHERS KRITIEK OP DE HIËRARCHISCHE ORDENING
Luther sloot aan bij de kritiek op kloosters naar aanleiding van hun rijkdom en hun lage morele leven.
Maar zijn grootste punt van kritiek was dat mensen die in het klooster intraden, dat niet deden uit
vrijwillige beweging als gevolg van hun doop, maar om hoger op de religieuze ladder te komen en het
heil ‘te verdienen’. Volgens Luther zou het monastieke leven het gevolg moeten zijn van een gered
leven, en niet een manier om het te verdienen. Het klooster was bij uitstek een plek om het
gedoopte leven te oefenen, maar verwerd in haar toenmalige vorm tot een nieuwe slavernij, met als
gevolg een tweedeling in de maatschappij van hen die ‘in de wereld’ waren, en hen die werkten aan
redding. Monniken hielden zo een klassenmaatschappij in stand waarin zij ‘hoger’ stonden.56 Zijn
kritiek sloeg aan en duizenden monniken en nonnen verlieten het kloosters. Zijn harde kritiek had tot
gevolg dat het kloosterleven verdween uit het protestantisme. Luther raakte met zijn kritiek een
vraag die de monastiek al vanaf het begin bezig hield: hoe verhoudt het monastieke leven zich tot dat
van ‘gewone’ christenen? Toch heeft Luther zich niet negatief uitgelaten over het monastieke leven
als zodanig.
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2.3.1.2 .
L UTHER VOOR HET MONASTIEKE IDEAAL
Voor Luther was het van het grootste belang dat iedere christen zijn doop leerde te verstaan. Hij zag
de doop als het moment waarop de geloften worden gedaan, zoals in het klooster, met als regel de
Bergrede. Het leven in het klooster was altijd een antwoord op de doop van bevrijding, en niet een
manier om die bevrijding te bereiken. Vanuit een dergelijke gedachte volgt dan ook dat Luther vond
dat ieder christen geroepen was tot een toegewijd christelijk leven, net als de monniken in het
klooster. Luthers diepste motief was om de orde van de kloosters te vergroten tot een orde waartoe
niet alleen een speciale groep behoorde, maar elke gedoopte christen. Het gevolg van Luthers poging
is volgens Wendebourg: 1. een afbakening en universalisering van het monastieke leven, maar
tegelijk 2. een radicalisering en verinnerlijking van het christelijke leven.57 Want hoewel het geloof
voor iedereen toegankelijk werd, legde Luther bij alle gedoopte christenen nu meer nadruk op een
toegewijd christelijk leven. Luther was met zijn poging tot monastiseren van het christelijke leven
niet de eerste en hij zou ook niet de laatste zijn. Verschillende kloosterorden sloten zich aan bij de
kritiek van Luther en namen de reformatorische principes van Luther over. Luther moedigde deze
kloosters zelfs van harte aan en hij zag een grote waarde in het gemeenschappelijk leven van
christenen.58

2.3.2. ANABAPTISME
Het Anabaptisme wordt vaak gezien als een poging de monastieke idealen binnen de Reformatie
terug te halen. Het is begrijpelijk dat Luther en Calvijn zich tegen deze beweging keerden. Hun
stellige theologische overtuiging was nu juist dat het monastieke leven bedoeld was voor iedere
gedoopte christen, en niet voor een enkele groep toegewijde (overtuigde) christenen. Dat was iets
waar Augustinus ook al op had gewezen toen hij sprak over het monastieke leven als ideaal voor elke
christen. Hoewel de Anabaptisten meegingen in de ideeën van de Reformatie, waren zij smalend
over het gedoopte volk van Europa. In hun ogen waren het vaak niet meer dan gedoopte heidenen.59
Het is om die reden ook niet verwonderlijk dat de Anabaptisten kozen voor het opnieuw dopen van
christenen: de genade was inderdaad voor iedereen, zoals Luther zei, maar dan wel voor iedereen
die oprecht gedoopt was en niet voor ieder kind dat zomaar besprenkeld was. 60 Voor de
Anabaptisten stond een gedoopt christen niet per se gelijk aan een echte christen. Het Anabaptisme
verspreidde zich snel over Noord-Europa en kreeg veel volgelingen onder monniken en nonnen. De
beweging van het Anabaptisme vertoonde veel parallellen met die van het vroege monnikendom: 1.
er was onvrede over de koers van de kerk en de vermenging van politieke macht met het
christendom, en 2. er was een verlangen naar een intensief christelijk leven in gemeenschap.
Gemeenschappen werden, net als de vroege kloosters, beschouwd als oefenplaatsen van de
christelijke liefde. De Europese cultuur was in de ogen van de Anabaptisten onchristelijk en de kerk
moest zich om die reden niet bezig houden met de overheid, maar ‘terugkeren naar de pure vorm
van christendom van de eerste christelijke gemeenschappen’.61 Hun kritische houding naar de
overheid zorgde voor een diverse omgang met de cultuur. De Anabaptisten waren niet verenigd,
zoals de Gereformeerden en Lutheranen dat wel waren, en toonde een grote diversiteit. Wat ze wel
gemeenschappelijk hadden was het leven in gemeenschap en het afzweren van geweld. Sommige
57
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gemeenschappen leefden afgezonderd van de cultuur en bouwden eigen plaatsen waar een
compleet eigen cultuur werd ontwikkeld, andere gemeenschappen waren juist veel meer aanwezig in
de omliggende cultuur en hielden zich in sterke mate bezig met hun concrete missie naar ‘de
wereld’.62 Overigens moet worden opgemerkt dat deze gemeenschappen in sterke mate vervolgd
werden en hun leiders vaak op de brandstapel eindigden. Dat gebeurde zowel vanuit de protestantse
als vanuit de katholieke kerken.

2.3.3. DE VERSPLINTERING VAN HET MONASTIEKE IDEAAL. CIVILISERING EN BEKERING ALS
GESCHEIDEN WEGEN.
Luthers ‘project’ en dat van de reformatoren was een verbreding van dat monastieke ideaal naar
heel de christelijke gemeenschap. Ondanks hun klacht over de onchristelijke staat van veel van deze
gedoopten, zagen zij hen nog steeds als onderdeel van de christelijke gemeenschap. Calvijn en Luther
werkten nauw samen met de overheid (civilisering). Inherent aan het christendom is de eerder
genoemde dialectiek tussen het religieuze en het seculiere, met andere woorden, het burger zijn van
een andere wereld, maar het leven in deze wereld. Voor Luther en Calvijn betekende dit dat er
samengewerkt kon worden met de overheid, wanneer de kerk ook maar haar eigen identiteit bleef
houden. Daar kwam nog bij dat voor beide reformatoren het ‘in cultuur brengen’ weliswaar zondig
was, maar nodig was om het kwaad in te dammen.63 Volgens Martin leidde deze opvatting tot twee
vormen van vermenging van de sociale taak, c.q. de toewijding aan de wereld, met de overheid. De
eerste van deze vormen is de ‘Anglo-Amerikaanse’, waarbij de overheid ruimte geeft aan de kerk om
haar ‘beïnvloeding van de wereld’ in te zetten in de samenleving door haar te beschouwen als
‘sociaal kapitaal’. De andere vorm is de ‘Anglo-Nederlandse’, waarbij de overheid nauw met de kerk
samenwerkt. De kerk geeft haar sociale taak ‘uit handen’ aan de overheid waarbij de overheid samen
met de kerk de sociale taak op zich neemt om zo de christelijke waarden uit te oefenen binnen de
samenleving.64 Beide (Noord-Europese) benaderingen gaan over een institutionalisering van het
monastieke ideaal op het punt van beïnvloeding van de wereld. Maar hoewel in de loop van de jaren
deze sociale kant van het monastieke ideaal (civilisering) een duidelijke plek had gekregen, bleef ook
binnen de lutherse en reformatorische kerken het verlangen naar een toegewijd christelijk leven
(bekering) terugkomen.
Het was juist deze laatste beweging van de persoonlijke bekering die in de loop van 17e eeuw
een belangrijke stem werd binnen het protestantse christendom. Veel verschillende
vernieuwingsbewegingen volgden elkaar op met allemaal een gemeenschappelijk verlangen: een
toegewijdere vorm van christelijk leven. Ondanks de poging van de reformatoren om alle christenen
een ‘monastiek’ leven te laten leiden, was er sprake van een grote groep ‘nominale’ christenen. Zo
ontstond er binnen de Lutherse kerk het Piëtisme. De beweging kwam in opstand tegen de rationele
benadering van het geloof in de Lutherse kerk en legde er nadruk op dat het christelijke leven meer
moest bestaan uit een dagelijkse bestudering van de Bijbel en een toewijding van heel het leven door
concrete daden van liefde en het in de praktijk brengen van het geloof.65 Gelijke bewegingen waren
te vinden in de Nederlandse Gereformeerde kerken (Nadere Reformatie) en de Puriteinen vanuit de
Anglicaanse kerken. Allemaal stonden ze intensivering van het christelijke leven voor en waren ze
ontevreden over hoe de kerken tot dan toe functioneerden. In zekere zin kwamen ze in opstand
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tegen hoe de kerk te ‘werelds’ was geworden en er een gebrek was aan levensheiliging in de kerk.
Hoewel sommige bewegingen sterk ‘contemplatief’ van aard waren, hadden de meeste ook
nadrukkelijk oog voor een taak in de wereld.66 Zo waren het de latere Methodisten die zich inzetten
voor de afschaffing van de slavernij. Martin noemt deze bewegingen de laatste ‘christianisatie’ van
West-Europa. Het mislukken van uitgebreide pogingen om heel Europa te monastiseren mondde uit
in de oprichting van allerlei piëtistische subculturen met allerlei elementen uit de monastiek. Aan het
begin van 19e eeuw kwamen de opwekkingspredikers op die een grote nadruk legden op de innerlijke
bekering en zending. Volgens Martin is het niet verwonderlijk dat deze beweging samenviel met de
opkomst van de Romantiek: beiden legden een grote nadruk op het innerlijke leven en de eigen
keuze. Zo ontstonden er allerlei nieuwe vormen van groepen, verbanden en associaties die niet meer
officieel via de kerk liepen.67

2.4.

LEEFGEMEENSCHAPPEN NA DE REFORMATIE

Ondanks de versnippering van het monastieke ideaal in het protestantisme waren er verschillende
bewegingen die nadrukkelijk het monastieke ideaal uitleefden in de vorm van een leefgemeenschap.
Volgens Van den Brink had de actieve kant, de beïnvloeding van de cultuur, binnen het
protestantisme een duidelijke nadruk gekregen, maar bleef het gemeenschapsleven daar vaak bij
achter.68 Naast de eerder genoemde ‘protestantse’ monniken, de Anabaptisten, waren er ook andere
vormen van protestantse leefgemeenschappen te vinden.

2.4.1. LUTHERS GEMEENSCHAPSLEVEN
Zoals we eerder zagen was Luthers kritiek op het monastieke leven als zodanig niet negatief, maar
juist positief. Vanaf het begin hebben er lutherse kloosters bestaan met een vrije vorm van geloften,
maar met een disciplinaire vorm van gemeenschapsleven. Rond de 19e eeuw werd er in de Lutherse
kerk een diaconessenorde gesticht die de opmaat vormde voor verschillende lutherse ordoïde
gemeenschappen. Het grootste verlies van de Reformatie was in hun ogen het verlies van het
gemeenschappelijke christelijke leven. Gesteund door het Methodisme en het Piëtisme werden tal
van gemeenschappen opgericht die vooral reageerden op de invloed van het intellectualisme en het
liberaal individualisme binnen kerken. Het belangrijkste van het gemeenschappelijk leven was
gemeenschapsvorming, de oefening van deugden en de bestudering van de Bijbel. Juist deze
elementen werden als essentieel beschouwd voor het ‘evangeliseren onder de noodlijdende
mensen’.69 Hoewel veel gemeenschappen na verloop van tijd uitstierven, bleven er ook steeds
opnieuw gemeenschappen bij komen. In de jaren ’30 van de 20e eeuw was het de theoloog
Bonhoeffer die het gemeenschappelijk leven een nieuwe impuls gaf door zijn boek over het
gemeenschappelijk leven en de studentengemeenschap in Finkenwalde.70

2.4.2. METHODISME EN DE ZENDINGSORGANISATIES
De andere weg waarlangs het monastieke ideaal binnen de protestantse kerken duidelijk uiting vond,
was via het Methodisme. Zowel het Piëtisme als het Methodisme legden een sterke nadruk op de
persoonlijke geloofsbeleving en innerlijke bekering. In Engeland gaf het Methodisme een nieuwe
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impuls aan een stroming die met name in de Verenigde Staten van groot belang werd: het Baptisme.
Het Baptisme gaat uit van dezelfde overtuiging als de Anabaptisten: niet ieder gedoopt kind is
christen. Christen-zijn vraagt om een toegewijde en bewuste keuze voor God. In de 18e eeuw
kwamen tal van zendingsorganisaties op, los van de kerk. Niet langer was de kerk de zendende
instantie, maar losse gemeenschappen en genootschappen buiten de kerk werden van groot belang
voor zowel de zending als het christelijke leven. Tal van parakerkelijke leefgemeenschappen kwamen
op. Eén van de bekendste daarvan is de Evangelische Broedergemeente, ook wel Hernhutters of
Moravische broeders genoemd. Hun oprichter, Nikolaus von Zinzendorf (1700-1760) had eerder een
christelijke kolonie gesticht in Zuidoost Duitsland, waarbij het gemeenschappelijk leven en de
zending de belangrijkste onderdelen waren. Toen de beweging in de Verenigde Staten zich verder
uitbreidde kwamen er ook verschillende afsplitsende gemeenschappen, zoals de Quakers en de
Shakers. Verschillende van deze methodistische en baptistische gemeenschappen vonden aansluiting
bij de oudere protestantse vormen van gemeenschapsleven van het Anabaptisme in de Verenigde
Staten. 71 Hoewel er tussen de genoemde bewegingen veel overeenkomsten waren, bleven ze
verschillende bewegingen.

2.4.3. CALVINISTISCH GEMEENSCHAPSLEVEN
Binnen de calvinistische kerken heeft het monastieke ideaal nooit duidelijk zijn weg gevonden. Er zijn
weinig voorbeelden bekend van calvinistisch gemeenschapsleven.72 Eerder had ik het al over het
Piëtisme en het Methodisme die ook in calvinistische kerken wel invloed hadden. Calvijn had net als
Luther kritiek op de monastiek, maar anders dan Luther kende hij het monastieke leven niet van
dichtbij. De kritiek van Calvijn was vooral op de dubbelheid die er werd geschapen onder christenen
door een monastieke ‘bovenlaag’ te creëren. Zijn tweede kritiekpunt was dat monniken zich
terugtrokken uit de wereld en de kerk links lieten liggen.73 Net als Luther vond hij dat heel de wereld
onder Gods autoriteit stond en dus ook heel het leven moest worden bekeerd. Vanwege de
coöperatieve houding naar de staat was afstand tot de cultuur was niet nodig, laat staan een
terugtrekking daaruit. Eerder is er sprake van een toewijding aan de cultuur in een poging haar tot
Christus te brengen. Het neo-Calvinisme van Kuyper is daar een duidelijk voorbeeld van. Naast de
invloed die de kerk en christenen uitoefenen op de cultuur, was er ook sprake van
gemeenschapsvorming, maar dan meer via verbanden als gezin en vereniging. De verzuilde
samenleving van de 20e eeuw geeft een voorbeeld van gemeenschappen of verbanden die een
bepaalde mate van afstand tot de cultuur behouden om zowel hun eigen kleur te behouden als
effectiever en krachtiger invloed te kunnen uitoefenen. De wijze waarop het Calvinisme en het neoCalvinisme het ‘monastieke ideaal’ inpasten in het gewone leven heeft toch niet gebracht wat zij
voor ogen hadden. Koffeman wijst erop dat doordat het Calvinisme ruimte schiep voor slechts één
soort christen, het streven naar een toegewijd christelijk leven in de praktijk leidde tot tal van
afscheidingen. De versplintering van de calvinistische kerken is volgens Koffeman mede te wijten aan
de afwijzing van de ‘orden’ als aparte christelijke levensvorm.74
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2.4.3. SECULIER GEMEENSCHAPSLEVEN
Het monastieke verlangen naar een toegewijd christelijk leven en naar beïnvloeding van de wereld
vond op wonderlijke wijze ook buiten het christendom zijn weg. Naast de opkomst van grote
vernieuwingsideologieën zoals het socialisme in de 19e eeuw, was het ook zichtbaar in het ontstaan
van verschillende ideële utopische leefgemeenschappen. In een volgend hoofdstuk zal ik verder
ingaan op de achtergronden van de secularisatie, maar feit is dat het verlangen naar een toegewijde
gemeenschap vorm kreeg in verschillende gemeenschappen die niet christelijk waren. Deze
gemeenschappen hadden vaak dezelfde kenmerken als de oude kloosters: er was sprake van een
opheffing van privébezit, er was dagelijkse arbeid op het land, een collectief huishouden en strenge
regels over huwelijk en gezin. Net als veel christelijke leefgemeenschappen, begonnen deze
gemeenschappen vanuit een onvrede over de omliggende cultuur. Zij hadden vaak ook een
nadrukkelijke ‘missie’ om invloed uit te oefenen op de cultuur door bijvoorbeeld te streven naar
vrouwenemancipatie of sociale gelijkheid. Voorbeelden van deze gemeenschappen zijn de
Owenbeweging, de gemeenschap van Fourier en de SaintSimonisten. Deze laatste groep was een
belangrijke inspiratiebron voor Karl Marx en zijn ideeën over het communisme. Weggemans
onderscheidt vijf soorten seculiere communautaire bewegingen vanaf 1800: kunstenaars, utopisten,
tuinders, kibboetsen, anarchisten. Deze groepen hadden gemeenschappelijk dat ze allemaal weinig
aansluiting vonden bij de maatschappij.75 In veel opzichten lijkt het hier te gaan om een seculiere
variant van het christelijke monastieke ideaal.

2.5.

CONCLUSIE

Steeds opnieuw in de kerkgeschiedenis kwamen er gemeenschappen op die teruggrepen op de
vroegchristelijke eschatologische dimensie van de kerk. Op basis van de gegeven historische
beschrijving trek ik de volgende conclusie over het monastieke ideaal:
Het ideaal staat kritisch tegenover wereldgelijkvormigheid van de kerk en is gericht op
verandering en vernieuwing van het christelijke leven. De verschillende ‘monastieke
vernieuwingsbewegingen’ waren vaak een reactie op de staat van de kerk. Het voert te ver
om te zeggen dat het monastieke ideaal een zwakke kerk ‘nodig’ heeft, maar vanuit het
hiervoor gegeven overzicht kan geconcludeerd worden dat het historisch gezien wel vaak het
geval is geweest dat een monastieke beweging ontstond op het moment dat de kerk ‘te
werelds’ werd. Het proces van interne ‘secularisatie’ in de kerk biedt ruimte voor een
monastiek ideaal om tot uiting te komen.
2. Het monastieke ideaal heeft ook een eschatologische dimensie en wil laten zien hoe de kerk
bedoeld is. Dit hangt samen met de voorgaande conclusie. Al vanaf de geschiedenis van
Israël zijn er bewegingen in de kerk of de geloofsgemeenschap die een profetisch protest
vormen tegenover de kerk. Tegelijk is haar eschatologische dimensie niet alleen gericht op de
kerk, maar ook op de wereld. Het is een getuigenis in de wereld van een koninkrijk dat gaat
komen. Daarmee vormt het monastieke ideaal een contrast met de omgeving.
3. De ‘terugtrekkende’ beweging betekent niet onmiskenbaar een afwijzende houding van de
cultuur. Uit zowel de vroege monastieke traditie, alsook de latere vormen daarvan, blijkt dat
de ‘terugtrekkende’ beweging vooral bedoeld is als een poging om afstand te nemen van ‘het
kwaad’. In de beginperiode van de monastieke traditie werd dit kwaad sterker geassocieerd
1.
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met ‘de wereld’ buiten de geloofsgemeenschap. Maar al bij Benedictus wordt er de nadruk
op gelegd dat ‘de wereld’ en het kwaad niet te lokaliseren zijn buiten de mens zelf, maar in
de mens. De ‘terugtrekkende’ beweging in een gemeenschappelijk leven is dan ook geen
afwijzing van de wereld, maar een manier om de innerlijke strijd tegen het kwaad te voeren
en meer te gaan lijken op het beeld van God (zie 2.1.1.).
4. Vanaf het protestantisme trad er een versplintering op van het monastieke ideaal. De twee
kanten van bekering en civilisering werden meer uit elkaar getrokken. Het punt van de
civilisering vooral in de vorming van protestantse staten: De politieke en economische macht
gaf de mogelijkheden om het christelijke ideaal van maatschappelijke verandering gestalte te
geven. Aan de andere kant was er de kant van bekering. Er ontstonden tal van protestantse
verdiepingsbewegingen die nadruk legden op innerlijke bekering. Het gevolg was een
scheiding tussen de idealen van civilisering via overheden en van bekering via verschillende
spirituele verdiepingsbewegingen. Deze versnippering van het ideaal binnen het
protestantisme had een aantal dingen tot gevolg:
a. Er was minder ruimte voor diversiteit in de uitleving van het geloof. Van ieder werd
eenzelfde mate van toewijding verwacht. De discussie over gelaagdheid onder
christenen begon al vanaf de vroege monastiek en bleek ook binnen de Reformatie
een punt.
b. De poging tot het monastiseren van alle christenen leidde in de praktijk niet tot de
gewenste verdieping. Mogelijk is de recente nadruk op hechtere vormen van
gemeenschap binnen de kerk (zoals bij Total Church) wel mede een gevolg van een
gebrek hieraan in de protestantse traditie.
5. Het Anabaptisme was in zekere zin een concrete uiting van wat veel reformatoren voor ogen
hadden: een monastiek leven voor alle christenen. Het Anabaptisme schreef niet, zoals in de
Rooms Katholieke Kerk wel het geval was, een dubbelheid voor waarbij het monastieke leven
een optie was. De kerk zelf moest juist monastiek zijn. Het is ook niet verwonderlijk dat
verscheidene monniken en nonnen zich bij deze beweging aansloten. Anders dan Calvinisten
en Lutheranen hadden de Anabaptisten niet te maken met ‘gedoopte heidenen’, omdat zij
het geloof verbonden aan een persoonlijke keuze. Hierdoor was het veel beter mogelijk om
aan de monastieke idealen van een toegewijd leven concreet gestalte te geven.
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3. HET MONASTIEKE IDEAAL VANAF DE 20E EEUW EN DE KRITIEK OP DE
MONASTIEKE BEWEGINGEN
In het vorige hoofdstuk heb ik gekeken naar het ontstaan van monastieke bewegingen en naar de
inhoud van het monastieke ideaal. In dit hoofdstuk zal ik verder ingaan op de tweede helft van de 20e
eeuw. De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat, is dezelfde als die in het vorige hoofdstuk. Ik ben
nog steeds op zoek naar hoe het monastieke ideaal in de christelijke traditie naar voren komt. Dit
hoofdstuk kent twee delen. In het eerste deel focus ik mij op nieuwe protestantse vormen van
monastiek leven en kijk ik naar de impuls die zorgde voor de opkomst van leefgemeenschappen.
Daarna zal ik ingaan op de kritiek op het monastieke ideaal en de discussie rondom kerk en cultuur
en bespreek ik de opkomst van het neo-Anabaptisme.

3.1.

HET MONASTIEKE IDEAAL IN DE TWEEDE HELFT VAN DE 20E EEUW

De wijze waarop het monastieke ideaal gestalte krijgt is altijd verbonden met de context waarin het
naar voren komt. In de eeuwen voor de 20e eeuw, vanaf de Reformatie, veranderde er ontzettend
veel in het denken over God, kerk en wereld. In het volgende hoofdstuk ga ik daar verder op in.
Vanaf de 20e eeuw kwam er een groeiend besef dat Europa zelf hard bezig was met een proces van
ontchristianisering. Hoewel de periode tussen 1850 en 1950 de hoogtijdagen van veel kerken waren,
drong ook langzaam het besef door dat Europa een zendingsgebied werd. Twee wereldoorlogen
brachten verwarring en verdeeldheid en de enorme ontkerkelijking vanaf de jaren ’60 zorgde voor
een vertwijfelde houding bij christenen in West-Europa. Juist in die periode van verwarring kwam er
ook een nieuwe impuls in het monastieke ideaal. Ik bespreek hieronder kort de herleving van de
eschatologische dimensie van de kerk, Bonhoeffer, de opkomst van Taizé en het gemeenschapsleven
van de jaren ’60.

3.1.1. HERLEVING VAN DE ESCHATOLOGISCHE DIMENSIE
In het vorige hoofdstuk zagen we hoe de eschatologische dimensie van de kerk bepalend was bij het
ontstaan van de eerste monastieke bewegingen. Vanaf de bekering van Constantijn raakte deze
dimensie verder op de achtergrond, mede omdat zij in bepaalde mate vervulling vond in het
christelijke rijk van Constantijn. Vanaf de 19e eeuw is er binnen zowel het protestantisme als het
katholicisme sprake van een herleving van de eschatologische dimensie van de kerk. We zagen in het
vorige hoofdstuk al hoe in het begin van het christelijke rijk onder Constantijn de eschatologische
dimensie voor de kerk vervulling kreeg in het ontstaan van het christelijke rijk.76 De Verlichting
maakte al een begin met de afbrokkeling van die gedachte en Bosch ziet de opkomst van de
eschatologische dimensie naar voren komen in de opkomst van het Piëtisme en Methodisme.77 Om
de ‘tussentijd’ tussen de vervulling van de verwachting op te vullen is er volgens Bosch sprake van
een beweging van enerzijds meer mystieke aard (zoals in bepaalde piëtistische kringen). Anderzijds,
en dat is meer in de 20e eeuw, is er sprake van een opkomst van het ecclesiocentrisch denken: de
kerk wordt belangrijker.
Tegen de achtergrond van deze herleving van de eschatologische dimensie ontstaat er vanaf
de jaren ‘30 tot kort na de oorlog een aantal monastieke leefgemeenschappen in Europa met
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duidelijke accentverschillen ten opzichte van de monastieke bewegingen daarvoor. Europa begint
langzaam te beseffen dat zij zelf een gebied van zending is geworden.78

3.1.2. BONHOEFFER & FINKENWALDE
Tijdens de jaren ’30 is het de jonge theoloog Dietrich Bonhoeffer die veel nadenkt over de betekenis
van het gemeenschapsleven en het afwezig zijn van een monastieke stroming in de Lutherse kerk.
Het grote gemis van de Lutherse kerk is volgens hem de gemeenschap als oefenplaats voor
onzelfzuchtige liefde in het samenzijn en in het ‘er zijn’ voor de ander. Bonhoeffer doet in enkele
Anglicaanse kloosters zijn ideeën over het starten van een gemeenschap. Volgens Bonhoeffer is het
noodzakelijk dat juist nu, in een tijd van oorlog en een zwakke kerk, radicaal discipelschap wordt
geoefend. Voor hem is het belangrijk dat juist jonge theologen getraind worden op “kerkmonastieke
scholen waarin het ware geloof, de Bergrede en aanbidding”79 centraal staan. Want juist die dingen
missen op de reguliere Duitse universiteiten. In 1935 sticht Bonhoeffer aan de Baltische zee in het
plaatsje Finkenwalde een nieuw soort gemeenschap en omstreeks dezelfde tijd schrijft hij aan zijn
broer over de noodzaak voor een “nieuwe vorm van monastiek leven”. Tegen de achtergrond van
een kerk in verval, gelooft hij in restauratie van de kerk door dit monastieke leven. “Een leven van
compromisloze toewijding aan de Bergrede in het beeld van Christus”. 80 In 1937 publiceert
Bonhoeffer zijn belangrijke werk Navolging. Daar gaat hij ook in op Luthers kritiek op de kloosters.
Volgens Bonhoeffer was Luthers grootste probleem met de kloosters dat ze niet langer een “levend
protest waren tegen de secularisatie van het christendom en goedkope genade”.81 Bij Bonhoeffer is
een duidelijk verlangen zichtbaar naar zowel christelijke gemeenschap alsook de
profetisch/eschatologische rol van een volgeling van Christus in de wereld. Bonhoeffer werd
geëxecuteerd tijdens de oorlog en kreeg niet de kans verder gestalte te geven aan zijn ideeën over
gemeenschap.

3.1.3. FRÈRE ROGER & TAIZÉ
In 1940 trekt Roger Schütz vanuit Zwitserland naar Frankrijk om hulp te bieden aan de vele Joden die
gevlucht zijn vanwege de vervolgingen in Duitsland. Roger, zelf Luthers, was sterk oecumenisch
gevormd en ging regelmatig met zijn oma naar de Rooms Katholieke Kerk. Gedreven door het
verdriet over de verscheurdheid onder christenen zoekt Roger naar een manier om de christelijke
eenheid concreet gestalte te geven en de roeping in de wereld te verstaan. Na de oorlog gaat Roger,
net als Bonhoeffer een aantal jaren daarvoor, op bezoek bij enkele Anglicaanse kloosters om
inspiratie op te doen voor de nieuwe gemeenschap die hij wil beginnen. In de jaren erna krijgt de
gemeenschap steeds meer vorm en aandacht. Rakoczy suggereert dat het verlangen van Bonhoeffer
concreet wordt in de gemeenschap van Taizé. Waar Finkenwalde slechts een korte tijd kon bestaan,
was hier sprake van een groeiende protestantse kloostergemeenschap waarin precies die dingen
centraal stonden waarop Bonhoeffer had gehoopt. Juist in de periode in en na de oorlog wordt Taizé
een symbool van christelijke eenheid, gemeenschapsleven en zending. Rakozcy ziet in Taizé zelfs een
van de eerste echte protestantse kloosters sinds de Reformatie.82
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Beide gemeenschappen zijn onlosmakelijk verbonden met de situatie van Europa als seculier
continent. De afkalving van het geloof en het gebrek aan een eschatologisch-profetische stem vanuit
de kerk voedt het monastieke ideaal en biedt ruimte voor het ontstaan van verschillende
protestants-oecumenische monastieke gemeenschappen. Zo ontstaat er in Schotland rond 1938 de
Iona-gemeenschap. Ook in andere plaatsen, inclusief Nederland, ontstaan rond die tijd
gemeenschappen met eenzelfde achtergrond.83

3.1.4. JAREN ‘60
Een grote impuls voor het gemeenschapsleven en het monastieke ideaal komt op vanaf de jaren
’60.84 De onstuimige jaren ’60 en ’70 zorgen voor een explosie van gemeenschappen en communes.
Het einde van het kolonialisme en de verschillende bevrijdingsbewegingen zorgen voor een opkomst
van gemeenschappen die zich verzetten tegen het gezag en de misstanden in de wereld. In de jaren
’60 heersden er marxistische idealen en een sterk utopische geest. Mede ingegeven door het
humanisme is er een groot geloof in alternatieve levensstijlen. Hoewel de utoptische geest sterk
aanwezig is in het ontstaan van veel gemeenschappen, raken veel ervan ook ontgoocheld. Uit
onderzoek uit 1978 blijkt dat ‘slechts’ 22% van alle bewoners in Nederlandse leefgemeenschappen
nog streeft naar een maatschappijverandering.85 Volgens Zablokci gaat het in leefgemeenschappen
rond die tijd vaak niet om een manifestatie van een utopisch-sociale levensstijl (zoals dat misschien
eerder in de jaren ’60 wel het geval was), maar veeleer om een ‘levensvatbare, alternatieve
levensstijl’.86 De communes en leefgemeenschappen lijken in veel opzichten een doel op zich te zijn
geworden. Volgens Heitink waren de leefgemeenschappen van de jaren ’60 vooral een vlucht uit de
harde kapitalistische cultuur en een poging om ‘jezelf te zijn’ in een vreemde cultuur.87 Tegelijkertijd
drukt het ontstaan van die leefgemeenschappen iets uit van het gemis aan gemeenschap, een gemis
dat vanaf de periode na de oorlog steeds sterker werd. Vaste verbanden, zoals kerken, verloren hun
‘bindende’ positie en het leven in gemeenschap bood een alternatief voor een individueler wordende
cultuur.
C HRISTELIJK GEMEENSCHAPSLEVEN
In diezelfde tijd ontstaan ook verschillende christelijke gemeenschappen. Vaak hebben deze
gemeenschappen nadrukkelijker een sociaal-maatschappelijke en religieuze doelstelling voor ogen
die veel meer lijkt op het monastieke ideaal. Anders dan veel seculiere gemeenschappen ontsnappen
deze christelijke gemeenschappen aan het uitsterven van deze gemeenschapsvorm in de jaren ’80.
De reden daarvoor ligt onder andere in het teleologische karakter van de gemeenschappen. Ik kom
daar in paragraaf 3.1.5 op terug. Een belangrijke bron voor het christelijke gemeenschapsleven na de
oorlog is de bevrijdingstheologie. Deze theologische stroming, die vooral in Latijns-Amerika en Afrika
op gang komt, benadrukt de fysieke bevrijding van de armen en onderdrukten. Ook komt er een
nieuw concept van gemeenschapsleven op. De ‘basisgemeenten’ of ‘communitas’ vormen kleine
gemeenschappen van leken-christenen die streven naar een toegewijd leven aan God, gericht op
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bevrijding van armen en onderdrukten.88 Met name de theologie van Leonardo Boff heeft grote
invloed op zowel het katholieke als het protestantse gemeenschapsleven.89 Ook in Nederland zijn tot
op de dag van vandaag enkele gemeenschappen te vinden die vanuit deze bevrijdingstheologie zijn
opgericht.90
Binnen de meer protestants-evangelische bewegingen komen ook verschillende vormen van
gemeenschapsleven overwaaien vanuit de Verenigde Staten. De Jesus People en de Sojourners zijn
beide protestantse vormen van gemeenschapsleven met een sterk missionair karakter en aandacht
voor de zwakken in de samenleving. Anders dan binnen het ‘klassieke’ monastieke leven is er vaak
sprake van een lossere vorm van gemeenschap waarbij het samenleven tijdelijk kan zijn. Om die
reden kampen veel gemeenschappen met vragen over opvolging en continuïteit. Overigens zijn er
ook andere voorbeelden van christelijk gemeenschapsleven bekend die het langer volhouden, zoals
de NorthUmbria community, die aan het eind van de Jaren ’70 begon. Anders dan de evangelische
gemeenschappen, is deze oecumenische gemeenschap meer gericht op het hebben van een leefregel
en een liturgisch ritme.
N IEUWE KATHOLIEKE VORMEN
Ook binnen de katholieke traditie zijn er in de afgelopen honderd jaren nieuwe vormen van
gemeenschapsleven ontstaan die in bepaalde opzichten staan in de traditie van het monastieke
ideaal, maar een duidelijk andere vorm aannemen. Al in de jaren ’30 ontstaat tijdens de economische
crisis de ‘Catholic-Worker Movement’. Deze beweging, gesticht door Dorothy Day, begint met een
gemeenschap in de achterstandswijken van New York. De gemeenschap verspreidt zich daarna snel
in zowel de Verenigde Staten alsook daarbuiten.91 Een ander voorbeeld is de Arc-gemeenschap. De
oprichter van de Arc-gemeenschappen, Jean Vanier, stichtte in de jaren ’60 in Frankrijk een
gemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Sinds de jaren ’60 is de gemeenschap
verspreid over verschillende landen en Vanier vormt voor tal van christelijke leefgemeenschappen
een belangrijke inspiratiebron vanwege zijn vele boeken over het gemeenschappelijke leven van
christenen.92

3.1.5. HET EINDE VAN LEEFGEMEENSCHAPPEN?
In het vorig hoofdstuk kwam naar voren hoe er na de Reformatie tal van vernieuwingsbewegingen
opkomen die pleiten voor een terugkeer van de kerk naar haar oorspronkelijke wortels; zij is
vreemdeling in deze wereld. In het voorgaande zagen we hoe er in de 20e eeuw sprake is van een
herleving van de eschatologische dimensie binnen de kerk en hoe er opnieuw een opleving
plaatsvindt van monastiek leven in de christelijke kerk. Tegelijk is het ook duidelijk dat de context
waarbinnen dit monastieke ideaal naar voren komt sterk is veranderd.
Poldervaart constateert drie verschuivingen binnen het monastieke gemeenschapsleven
vanaf haar ontstaan in de 3e eeuw na Christus. Tijdens de eerste monastieke periode is het leven
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sterk gericht op God. Dat verschuift langzamerhand en de gemeenschap krijgt een grotere plaats. De
eerste periode van het monastieke leven is dus sterk bepaald door het leven met God en het leven in
de gemeenschap. In en na de Reformatie verschuift het accent: de gemeenschappen hebben veel
meer de maatschappij voor ogen en willen nadrukkelijk invloed uitoefenen op de cultuur. In de
laatste honderd jaren, zo beschrijft Poldervaart, is er een derde beweging gekomen, een beweging
naar het ‘ik’. Niet langer zijn de gemeenschappen op God op de maatschappij gericht; zelfontplooiing
wordt van groter belang.93 Volgens Poldervaart is dat een van de belangrijkste redenen waarom
leefgemeenschappen het in onze cultuur moeilijk vol zullen houden: ze zijn niet langer een voorbeeld
en ideaal meer.94 Of, in theologische terminologie: zij verliezen hun eschatologische/profetische
waarde wanneer het in de gemeenschappen alleen gaat om die zelfontplooiing. Christelijke
leefgemeenschappen kunnen een andere rol vervullen wanneer zij juist niet meegaan in die
beweging naar het ‘ik’ en hun ‘profetische’ voorbeeld behouden.
N EW M ONASTICISM
De manier waarop het monastieke ideaal na de oorlog vorm krijgt in het gemeenschapsleven is
anders dan in de eeuwen ervoor. De sociaal-maatschappelijke problemen vormen voor christenen in
West-Europa en Amerika een uitdaging, net als de veranderde postchristelijke context. Toch
betekenen die uitdagingen niet het einde van het monastieke ideaal. De laatste tien jaren is er in de
Verenigde Staten een nieuwe beweging actief die zich, nadrukkelijker dan alle vormen van
protestantse gemeenschappen van na de Reformatie, profileert als monastiek.
New Monasticism95 beroept zich op een groeiend verlangen naar een nieuwe vorm van
monastiek leven. In verschillende van de boeken die door aanhangers van deze beweging zijn
uitgebracht wordt teruggegrepen op mensen als Dorothy Day en Dietrich Bonhoeffer. Volgens de
schrijvers is daarin al iets te zien van een ‘nieuwe monastiek’.96 De denominationele achtergrond van
de beweging laat zich niet eenvoudig bepalen. Net als voor de oprichter van Taizé, Roger Schütz,
vormt ook hier de verdeeldheid onder christenen een belangrijke reden voor het ontstaan van de
beweging. De gemeenschappen bestaan uit zowel katholieken als protestanten. Perkins beschrijft de
kern van deze Nieuwe Monastiek in drie termen: 1. verhuizing van christenen naar verlaten
achterstandswijken om het leven te delen met mensen die anders zijn (en vaak geen gemiddelde
kerkbezoeker) en om “bevrijd te worden uit oude systemen”;97 2. een herverdeling van bezittingen
met de armen en 3. verzoening tussen christenen en verzoening tussen verschillende
bevolkingsgroepen.98 New Monasticism legt een sterke nadruk op de concrete inzet van het leven
voor het evangelie want in hun ogen is dat waar het aan ontbreekt in veel traditionele kerken. Naast
de nadruk op het concrete handelen is er een duidelijk contemplatieve kant aanwezig in New
Monasticism. Drie maal per dag is er een gebed dat veel elementen uit de oudere christelijke liturgie
gebruikt.99
In haar presentatie lijkt New Monasticism op de oudere monastieke bewegingen: de
beweging is nadrukkelijk eschatologisch/profetisch, wil de kerk bekeren, heeft een kritische houding
ten opzichte van de cultuur en gelooft in de gemeenschap van gelovigen als het alternatief voor
93

Heitink, Golfslag, 200
Poldervaart, Woongroepen, 51
95
Veel van wat ik hier schrijf is gebaseerd op een eerdere scriptie die ik schreef over de New Monasticism
96
Wilson-Hartgrove, New Monasticism, 34
97
Wilson-Hartgrove, New Monasticism, 84
98
Perkins, geciteerd in Wilson-Hartgrove, New Monasticism, 34
99
S. Claiborne., e.a., Common Prayer: A liturgy for ordinary radicals, Michigan, 2010
94

24

verdeeldheid en problemen in de wereld. In Amerika krijgt de beweging veel steun vanuit neoAnabaptistische hoek. New Monasticism sluit aan bij de kritiek op het ‘Christendom’100, zoals dat ook
te horen is bij theologen als Hauerwas. Daarnaast ziet de beweging de lijn van het ‘echte’
christendom ook lopen langs de lijn van het monastieke leven en na de Reformatie bij het
Anabaptisme. Tegelijkertijd lijkt New Monasticism ook te worstelen met haar positie naast de kerk.
Anders dan het neo-Anabaptisme, wil zij zichzelf nadrukkelijk niet zien als kerk, maar als een soort
orde of beweging naast de kerk. In de literatuur benadrukt iemand als Shane Claiborne, één van de
oprichters van de beweging, dat de gemeenschap niet moet vergeten geworteld te blijven in de
kerk.101
Steun voor de beweging wordt niet alleen gevonden in de monastieke traditie of het
Anabaptisme. In verschillende boeken wordt het werk van ethisch filosoof MacIntyre ‘vruchtbaar’
gemaakt voor de beweging.102 Waar bij het neo-Anabaptisme het begin van de monastiek vooral in
verband wordt gebracht met het begin van de Christendom-periode, legt MacIntyre er de nadruk op
dat het begin van de monastieke traditie samenviel met het einde van het Romeinse Rijk. Nu ook het
westerse Verlichtingsdenken ‘ineenstort’ is het nodig dat er ‘een nieuwe Benedictus komt, die de
westerse samenleving door de komende donkere eeuwen kan helpen’, aldus MacIntyre.103 Volgens
Wilson is New Monasticism een antwoord op de roep om nieuwe vormen van gemeenschap waarin
de inoefening van de deugden een belangrijke rol heeft.104

3.1.6. VRAGEN
De opkomst van dit New Monasticism binnen evangelical kerken in de Verenigde Staten laat opnieuw
iets zien van het terugkerende monastieke ideaal in de christelijke traditie. Luthers poging om het
monastieke ideaal voor heel de christelijke kerk te laten gelden, heeft niet kunnen voorkomen dat er
ook binnen protestantse traditie steeds opnieuw monastiek-verwante bewegingen op zijn gekomen.
Vanuit de voorgaande studie komen de volgende naar voren met betrekking tot het monastieke
ideaal in een seculiere cultuur:
1. Hoe gaan de gemeenschappen om met interne bedreigingen als een gebrek aan continuïteit,
een verlies van profiel of een gebrek aan voorbeeldfunctie, zoals in de studie van Poldervaart
naar voren komt?
2. Hoe gaan de gemeenschappen om met externe bedreigingen zoals een toenemende invloed
van seculiere tendensen zoals individualisme of onbegrip en onverschilligheid vanuit de
samenleving?
3. Meer theologisch: is er sprake van een dubbelheid onder christenen? Hoe gaat de
gemeenschapstraditie om met kritiek op haar uitleving van het monastieke ideaal? En wat is
de voornaamste protestantse kritiek op het monastieke ideaal?
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Deze vragen zijn zeer relevant voor leefgemeenschappen in deze tijd. De eerste twee vragen zullen
besproken worden in hoofdstuk 5 waarin ik mijn onderzoek naar twee leefgemeenschappen in
Nederland presenteer. De achtergronden van de tweede vraag zullen besproken worden in
hoofdstuk 4. De derde vraag, de theologische kritiek op het monastieke ideaal, bespreek ik hieronder
kort.

3.2.

HET MONASTIEKE IDEAAL: KRITIEK EN VERDEDIGING

Vanaf de Reformatie is het monastieke ideaal binnen de protestantse traditie onder verdenking
gekomen. Het monastieke leven heeft er de schijn van een bepaalde tweedeling te creëren binnen
de christelijke kerk tussen toegewijde en minder toegewijde christenen. Hoewel het voor de vroege
monastiek nooit zo is geweest, is die tweedeling later gaan fungeren als een onderscheid tussen
‘geredde’ christenen en ‘minder geredde’ christenen. Luthers poging om die tweedeling af te
schaffen was monastiek gedreven. Hij streefde naar een toegewijd leven aan God voor elke gedoopte
christen. Toch bleef ook voor Luther en zijn volgelingen de klassieke spanning van het christelijke
leven een moeilijk te overkomen spanning. Christenen zijn burgers van een hemels koninkrijk, maar
leven tegelijk op deze aarde.
In de tijd kort na de Tweede Wereldoorlog schreef de Amerikaanse theoloog Richard Niebuhr
zijn Christ and Culture. In dat boek probeert Niebuhr de houding van christenen tegenover de cultuur
in te delen in vijf typologieën. Hieronder zal ik ze kort noemen en vooral ingaan op de groep Christus
tegen de cultuur. Ik bespreek deze vijf typologieën met name vanwege Niebuhrs ‘claim’ dat het
monastieke ideaal (in de oude monastieke tradities en ook het Anabaptisme) zich cultureel afschermt
en zo een ‘sekte’ vormt binnen de christelijke traditie.

3.2.1. KRITIEK OP HET MONASTIEKE IDEAAL DOOR NIEBUHR: TUSSEN CHRISTUS EN DE CULTUUR
De grote vraag achter Niebuhrs werk is hoe de kerk zich moet verhouden tegenover de cultuur.
Volgens hem waren de eerste christenen een bedreiging van de Grieks-Romeinse cultuur vanwege
hun eschatologische kijk op de wereld. Jezus leerde hen voorbij dit leven te kijken naar een rijk dat in
de ogen van ‘de wereld’ niet zichtbaar was. Niet het wegtrekken vanuit de wereld als wel de
onverschrokkenheid waarmee christenen de heidense cultuur tegemoet traden, was een doorn in
het oog van de toenmalige machthebbers, met als gevolg vervolging.105 De betrekkelijke rust en
riante positie van de kerk tijdens het Christendom-tijdperk nam de spanning niet weg. De monastiek,
de Reformatie, het pausdom: alle grote bewegingen binnen de geschiedenis van het christendom zijn
volgens Niebuhr het gevolg van een kerk die heen en weer pendelt tussen Christus en de cultuur.
I.
C HRISTUS TEGEN DE CULTUUR
Niebuhr typeert deze eerste houding als ‘noodzakelijk, maar inconsistent’. Volgens hem is deze
houding terug te vinden bij de eerste christenen, bij de monastieke bewegingen, bij de Anabaptisten
en bij iemand als Tolstoj. De basisovertuiging van deze houding is volgens Niebuhr dat Christus
absoluut Heer is over het leven van de gelovigen, en dat de cultuur de plek van vijandschap tegen
Christus is, en daarom moet worden afgewezen. De eerste christenen leefden sterk in de
verwachting van het einde van de wereld en dat was volgens Niebuhr de reden dat christenen in de
eerste eeuwen weinig aandacht schonken aan de politiek en de maatschappelijke wereld.106 Met
name Tertullianus wordt gezien als een belangrijke vertegenwoordiger van deze positie die een
105
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strakke scheiding voorstond tussen de heidense wereld en heilige christelijke kerk. Na de bekering
van Constantijn waren het de monastieke bewegingen die deze lijn overnamen. Volgens Niebuhr
bestond dat ui: een afkeer van samenlevingen, instituten, families en de staat. Enkele uitzonderingen
daargelaten waren alle monastieke orden, inclusief die van Benedictus, volgens hem
vertegenwoordigers van deze ‘exclusieve vorm van christendom’. “Welke goede culturele en sociale
gevolgen het ook heeft gehad, het waren bijproducten die niet bedoeld waren”, aldus Niebuhr.107
Volgens hem ging het deze gemeenschappen alleen om het volbrengen van een christelijk leven, los
van de beschaving, met een diep verlangen naar perfectie. Eenzelfde beweging herkent hij bij ‘de
protestantse sekten, de Anabaptisten’.108
Volgens Niebuhr is het gemakkelijk kritiek te geven, maar wordt er ook snel vergeten dat
deze beweging bestaat uit christenen die doen wat ze zeggen en die in opstand komen tegen
‘halfbakken en laf christendom’.109 Hij ziet de beweging als belangrijk, maar ontkracht tegelijk de
gedachte dat deze positie sociale verandering voor een samenleving voor ogen had. Het is de
radicaliteit van de ‘Christus-tegen-de-cultuur-christenen’ die tot gevolg had dat de heidense wereld
christen werd en tot geloof kwam en op die manier veranderde de cultuur, ook in sociaal opzicht. Het
grootste probleem van deze positie is volgens Niebuhr dat haar aanhangers doen alsof er een
scheiding bestaat tussen christenen en wereld die er in feite niet is. Volgens hem verliest deze positie
de historisch-Joodse Jezus uit het oog en vergeet zij voor het gemak dat ieder mens hoe dan ook
onderdeel van een cultuur is.
II.
C HRISTUS VAN DE C ULTUUR
Tegenover de afwijzing van de cultuur staat de complete omarming ervan. Volgens Niebuhr zegt dit
model dat Christus en de cultuur te vereenzelvigen zijn. Christus is steeds te zien als het hoogste
ideaal van de op dat moment heersende cultuur. Niebuhr ziet dit terug bij de gnostici, Abelardus,
Kant en Schleiermacher. Volgens Niebuhr heeft dit model aangezet tot sociale actie in de cultuur in
een streven naar perfectionering ervan. Toch is de kritiek dat Christus meer een bevestigend
projectiescherm voor de eigen ideeën is, dan dat hij zelf ook een ongemakkelijke boodschap aan de
cultuur brengt.
III.
C HRISTUS BOVEN DE CULTUUR
De cultuur wordt gezien als zowel goddelijk, omdat zij door God geschapen is, als menselijk. Het gaat
om de synthese tussen deze twee. Enerzijds is er de menselijke verantwoordelijkheid en anderzijds
het goddelijke ingrijpen. Het gaat dus om zowel het recht doen aan de menselijke cultuur, alsook om
Gods werk in Christus om de cultuur te overstijgen. Niebuhr ziet dit terug bij Clemens van Alexandrië
en Thomas van Aquino.110
IV.
C HRISTUS EN DE CULTUUR IN PARADOX
Heel de cultuur wordt gezien als gecorrumpeerd, inclusief de mens zelf. De cultuur wordt daardoor
enerzijds gezien als zondig, maar tegelijkertijd ‘goed’ omdat ze de wereld in toom houdt. Niebuhr
associeert de beweging met Paulus en Luther. Luther sprak over de paradox tussen de twee rijken:
een christen moet voortdurend heen en weer pendelen tussen zijn posities als burger van Gods rijk,
107

Niebuhr, Christ, 56
Ernst Troeltsch noemt de monastieke bewegingen ook allemaal ‘sekte’ typen. R.H.Bainton., ‘Ernst Troeltsch
– Thirty Years Later.’ Theology Today, 8 (1951), 70-96
109
Niebuhr, Christ, 65-66
110
Niebuhr, Christ, 129
108

27

en tegelijkertijd als onderdeel van de cultuur. De kritiek van Niebuhr is dat de cultuur wordt gezien
als een dijk tegen ´nog veel erger´ en de cultuur wordt daarmee impliciet gelegaliseerd. Het kan ook
leiden tot een desinteresse in de cultuur en een vlucht naar het ‘geestelijk burger-zijn’ van een ander
hemels koninkrijk.
V.
C HRISTUS BEKEERT / TRANSFORMEERT DE CULTUUR
Hoewel de mens en de cultuur beide zondig zijn, gaat deze positie er vanuit dat God zowel de mens
als de cultuur verlost van zonde. Dat betekent dat er in de wereld culturele werken moeten worden
gedaan, in gehoorzaamheid aan God. Deze positie gelooft dat God de wereld niet weg doet, maar
van binnenuit transformeert en verandert. De kijk op de cultuur is daarmee positiever: de wereld is
niet volledig kwaad, maar ‘gebroken goed’. De belangrijkste verdedigers van deze positie zijn volgens
Niebuhr Augustinus en Calvijn.

3.2.2. REFLECTIE OP NIEBUHRS CLAIM
Niebuhrs vijf modellen zijn tot op de dag van vandaag belangrijk in het denken over de verhouding
tussen kerk en cultuur, al was het alleen maar omdat zijn werk genoeg weerstand oproept. Hoewel
het aantrekkelijk is om de christelijke geschiedenis op te delen in vijf modellen, is het de vraag of
deze zich wel zo makkelijk in hokjes laat stoppen. Ik zal nu verder ingaan op de kritiek op het
monastieke ideaal in Niebuhrs werk. Om meer duidelijkheid te krijgen over deze hypothese van
Niebuhr zal ik mij nu voornamelijk focussen op de kritiek op het ‘Christus tegen de cultuur’–model.
Zoals ik hierboven beschreef, lokaliseert Niebuhr de monastieke geschiedenis en daaraan verwante
(protestantse) bewegingen zoals het Anabaptisme binnen dit model. Hij ziet deze bewegingen als een
vlucht uit de cultuur. De kritiek die er vanuit het protestantisme op het monastieke ideaal is, komt
globaal gezien neer op twee punten:111 1. het monastieke ideaal creëert ‘hogere’ soorten christenen
en 2. het monastieke ideaal leidt tot een cultuurafzijdige houding.
Wat betreft het eerste punt van kritiek. Zoals we konden zien ontstonden de eerste monastieke
bewegingen uit onvrede over de ‘slappe en wereldse’ kerken. Volgens Burnet Easton zat er in de
beweging die toen ontstond een ongezond streven naar perfectie, wat ingegeven werd door de
Platoonse filosofie. 112 Hoewel de christelijke kerk de monastieke beweging omarmde als een model
voor ‘echte’ christenen, leidde dit in de praktijk tot een grote scheiding tussen monniken en leken.
We zagen al hoe Augustinus het (quasi-)monastieke leven als een plicht zag voor elke christen en ook
hoe dit lastige ideaal leidde tot een legalisering van de dubbelheid onder christenen bij Thomas van
Aquino. De kritiek van de reformatoren op het monastieke leven betrof vooral het punt dat het
monastieke leven werd gezien als een ‘hoger’ leven. Zij rekende af met de dubbelheid, maar bleven
achter met vraag hoe er moet wordt omgegaan met verschillende maten van toewijding aan het
evangelie. En nog steeds wordt de vraag gesteld of er niet toch in bepaalde mate een onderscheid is
tussen toegewijde en minder toegewijde christenen.113 Wat voor protestenten vooral van belang is,
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is de gedachte dat een monastiek leven niet alleen ‘toegewijder’ is, maar vooral dat het beter zou
zijn dan een niet-monastiek leven. Zoals we eerder al konden zien probeerde de lutherse theoloog
Bonhoeffer in de jaren ’30 dit beeld van het monastieke leven recht te zetten: het is niet een kwestie
van ‘beter leven’, maar een antwoord op Gods ‘kostbare genade’. Daarmee erkent Bonhoeffer wat
Augustinus ook zag: het monastieke ideaal is verankerd in de roeping die tot iedere christen komt. De
vraag die belangrijk blijft voor protestantse kerken is hoe zij omgaan met meer toegewijde
christenen in lokale gemeenten. De kritiek op het monastieke leven lijkt zo vooral een vraag aan het
protestantisme zelf.
Het tweede kritiekpunt is misschien wel de meest voorkomende kritiek onder protestanten op het
monastieke leven. We zagen dit punt al terugkomen bij Niebuhr. Hij beschouwt de uitleving van het
monastieke ideaal als ‘sektarisch’. Niebuhr beschrijft zijn modellen aan de hand van wat in zijn ogen
twee uitersten zijn: Christus en de cultuur. Voor Niebuhr is Christus een radicale monotheïst die
vooral de cultuur afwijst. Hij is daarin zo radicaal, dat hij voor ons niet kan gelden als een model in
onze omgang met de cultuur, omdat wij er zelf onderdeel van zijn.114 Daarin ligt ook direct het
probleem als het gaat om de beschrijving van de eerste positie. Doordat Niebuhr Christus zo ver
buiten de cultuur plaatst, ziet hij Jezus’ ‘radicale volgers’ automatisch als mensen die zich
verwijderen en afzonderen van de cultuur. Toch ligt de realiteit een stuk genuanceerder. Carter wijst
er al op dat het historisch volstrekt niet te bewijzen is dat monastieke bewegingen zich cultureel
afzijdig hielden.115 De vermeende vlucht uit de wereld is een veelgehoorde kritiek op het monastieke
ideaal. Toch hebben veel verdedigers van dit ideaal vaak hard gemaakt dat deze aanname op
onwaarheid berust.116 Straks zal ik ingaan op één van de belangrijkste hedendaagse verdedigers van
het monastieke ideaal, het neo-Anabaptisme. De vraag is wat er met ‘de cultuur’ wordt bedoeld.
Volgens De Neui is cultuur geen persoon of kracht en kan ze om die reden ook niet als zodanig
worden neergezet. De cultuur weerspiegelt de staat van de wereld: er zijn mooie door God gemaakte
dingen te vinden, maar ook zonde. De beoogde verandering van de cultuur (zoals ook in het
monastieke ideaal naar voren komt) is dan ook niet ‘iets van buiten’, maar begint bij onszelf.117 Het
idee dat het monastieke ideaal een vlucht uit de cultuur zou zijn is om die reden dan ook onwaar en
onlogisch. Geen mens kan zich ontrekken aan de cultuur waarin hij of zij leeft. Wel is het zo dat de
monastieke traditie zich verzet tegen bepaalde culturele uitingen of misstanden in ‘de wereld’. Van
onderdelen neemt zij dan ook afstand en ze probeert daarin een alternatief te laten zien.118 De Neui
wijst erop dat christelijke gemeenschappen niet de fout moeten maken dat zij een strijd ‘tegen de
cultuur’ gaan voeren. Met name in een toenemende seculiere context zal die ‘strijd’ eerder
vervreemding wekken bij de cultuur die bestreden wordt. ten slotte is ‘de wereld’ volgens broeder
Willibrord een aanduiding van een ongelovige levenshouding. Het ‘vluchten uit de wereld’ is dan ook
geen fysieke vlucht naar een woestijn, maar een loskomen van een zondige wereld door afstand te
doen van bepaalde uitingen van de cultuur die de mens bij God vandaan houden.119 Voor Carter zijn
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er drie dingen van belang die het beeld recht kunnen zetten dat het monastieke ideaal leidt tot
culturele afzijdigheid.120
1. Veel ‘separatisten’ hebben een grote invloed op de samenleving, juist omdat hun leven een
getuigenis is naar de cultuur, net zoals Israël bedoeld was als een getuigende maar toch
gescheiden groep.
2. ‘Separatisten’ zijn niet tegen de cultuur. Ze zijn alleen tegen bepaalde vormen van de
overheersende cultuur. Dat ze bepaalde culturele waarden en praktijken afwijzen betekent
niet dat ze de cultuur als zodanig afwijzen.
3. Lang niet alle ‘separatisten’ kiezen ervoor om afgezonderd te leven. Soms worden ze daartoe
gedreven vanuit politieke en religieuze omstandigheden (Carter wijst op vervolgingen). In
andere gevallen zijn ze vooral afgezonderd omdat de omliggende cultuur zelf verandert of
hen afwijst.
Om zijn punt duidelijk te maken geeft Carter een overzicht zowel van verschillende soorten
monniken als van verschillende soorten Anabaptisten.121 De belangrijkste bijdrage die Carter met dit
model geeft, is dat hij Niebuhr corrigeert op wat hij noemt ‘protestantse retoriek’. Het simpel indelen
van monastieke en daaraan verwante stromingen in een tegen-de-cultuur-positie is te gemakkelijk.
Uiteindelijk is elke christen op een bepaalde manier tegen culturele elementen. Het leven in
leefgemeenschappen, zoals de vroege monniken al deden, zegt niets over een isolement van de
cultuur of een gebrek aan roeping ten opzichte van de cultuur. “It must be recognized that the call to
come out and be separate is not a call to the church to become absolutely separate from the world.
Separation must go hand in hand with witness, and so it can never be absolute separation”.122
De twee belangrijkste kritiekpunten vanuit het protestantisme op het monastieke ideaal zijn
verschillende keren tegengesproken, zoals we hierboven zagen. Voor neo-Anabaptisten is er nog een
ander punt dat niet alleen aangeeft dat de kritiek op het monastieke ideaal onterecht is, maar ook
dat het monastieke ideaal juist in een postchristelijke context moet dienen als belangrijke inspiratie
voor de kerk.

3.2.3. VERDEDIGING VAN HET MONASTIEKE IDEAAL DOOR HET NEO-ANABAPTISME: DE KERK ALS
CONTRASTGEMEENSCHAP

Het neo-Anabaptisme vormt vandaag de dag één van de belangrijkste verdedigers van het
monastieke ideaal in een seculiere context. De herleving van het Anabaptisme is met name te
danken aan John Howard Yoder, die zich beroept op het werk van Karl Barth. Hoewel het neoAnabaptisme het monastieke ideaal verdedigt, is er een belangrijk verschil met de monastieke
tradities buiten het Anabaptisme. Want waar de monastieke bewegingen doorgaans groepen naast
de lokale kerk waren, pleit het neo-Anabaptisme voor een monastiek leven voor heel de lokale kerk.
Een belangrijke reden daarvoor is dat het Anabaptisme uitgaat van een groep gelovigen die een
bewuste keuze heeft gemaakt voor een toegewijd christelijk leven, anders dan bij de volkskerken van
het Calvinisme en Lutheranisme. Ik zal hier kort kijken naar hun kritiek op het ‘Christendom’-tijdperk
en naar de alternatieve contrastgemeenschap die wordt voorgesteld.
H ET EINDE VAN HET CHRISTENDOM
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Volgens Hauerwas is de periode van ‘Christendom’ voorbij. Niebuhr kwam volgens Carter precies op
het juiste moment met zijn Christ and Culture. Het riep op tot een ‘verantwoordelijke betrokkenheid
in de samenleving’ en gaf scherpe kritiek op de fundamentalistische tegen-culturele positie.123 Maar
volgens Carter heeft juist het ‘bekeringsmodel’ niet geleid tot datgene waarvoor het bedoeld was.
Zowel de liberale als de conservatieve vorm van dit model zijn beide diepgaand beïnvloed door het
kapitalisme en het liberaal individualisme. Het grootste probleem is volgens theologen als Carter en
Hauerwas (en Yoder) dat Niebuhr geen oog heeft voor zijn eigen vooronderstelling. De ‘cultuur’ waar
Niebuhr over spreekt is een cultuur van het Christendom. Het spreken over het transformeren van de
cultuur is niet alleen mislukt, het past ook volstrekt niet bij de huidige tijd. Hij wijst er net als
verschillende andere auteurs op dat de kerk zich moet realiseren dat ze leeft in een periode waarin
het christendom niet langer de belangrijkste religie is van onze cultuur. Dat was in Niebuhrs tijd
anders. Waar in Europa een neonorthodoxe stroming opkwam uit de school van Karl Barth,124
overheerste in de VS de neoliberale theologie. Door haar positieve kijk op de overwegend christelijke
cultuur verloor de kerk haar kritische houding en juist daarom stond zij open voor de invloeden van
liberalisme en individualisme. Het grootste probleem voor de critici is dat de kerk zich op die manier
laat inkapselen door de cultuur en vergeet Jezus te volgen. Nu het christelijke geloof niet langer de
bepalende religie van de westerse cultuur is, is de boodschap van de kerk niet meer dan een oproep
tot een sociaal conservatisme.125
D E KERK ALS CONTRASTGEMEENSCHAP
“De kerk is een kolonie, een eiland met een eigen cultuur te midden van anderen.”126 Hauerwas en
Willimon pleiten in hun boek Resident Aliens voor een herstel van de kerk naar haar ‘oorspronkelijke
roeping’. Deze roeping betreft het leven als gemeenschap, als apart gezet volk van God met een
eigen cultuur die ingaat tegen de omliggende cultuur. Volgens de schrijvers wordt het Westerse
christendom op dit moment gestempeld door twee eenzijdige benaderingen: enerzijds de
conservatieve evangelicals die alleen naar binnen toe zijn gericht op het ‘redden van zielen’, en
anderzijds de liberalen waarbij het alleen gaat om een sociaal-maatschappelijke agenda.127 De
manier om dit conflict op te lossen om de kerk te gaan leren zien als gemeenschap. Volgens
Hauerwas en Willimon doen beide groepen alsof de kerk een agenda heeft, maar in plaats daarvan
zou de kerk moeten gaan inzien dat zij de inhoud van die agenda is. Het gevaar van introspectie van
de christelijke kerk kan worden vermeden vanwege het ‘offensieve’ karakter (een eigen verhaal
vertellen en niet een verhaal vertellen door je ergens tegen af te zetten), in plaats van het defensieve
wat veel kerken vandaag de dag hebben. Volgens Hauerwas en Willimon wordt van christenen
gevraagd om mee te draaien in Gods verhaal, dat twee kanten heeft. Enerzijds het avontuur van God
met deze wereld en anderzijds de contrasterende gemeenschap waarin christenen getraind worden
om hun leven te bekeren.128 De kerk moet haar eschatologische dimensie op waarde schatten en zo
ook de christelijke ethiek. De kerk is het door God gegeven zichtbare teken in deze wereld, een teken
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dat nergens anders te vinden is. Het leven in die ‘kolonie’ staat niet voor veiligheid, maar biedt een
thuis aan het christelijke verlangen toewijding en tegelijk aanwezigheid in de wereld.129
Het gaat nu te ver om uitgebreid in te gaan op het model dat Hauerwas en Willimon hier
presenteren. Wel is het van belang te zien dat het monastieke ideaal hier duidelijk zijn weg vindt,
maar ook dat dit voor de neo-Anabaptisten niet leidt tot een culturele afzijdigheid. Daarnaast vormt
dit denken een belangrijke inspiratiebron voor de eerder genoemde beweging van New Monasticism.
Tegelijkertijd moet opgemerkt worden wat ook in de discussie wordt genoemd. Het neoAnabaptisme ziet het monastieke ideaal nadrukkelijk als een roeping voor iedere christen. Maar
daarmee blijft zij zitten met de vraag hoe er wordt omgegaan met minder toegewijde christenen.

3.3.

CONCLUSIE

Dit hoofdstuk bevatte twee verschillende onderdelen. Ik vervolgde het verhaal dat ik in het vorige
hoofdstuk was begonnen: de beschrijving van het monastieke ideaal in de christelijke traditie.
Daarnaast heb ik kritiek op de monastieke traditie beschreven. Waar lange tijd het christendom de
belangrijkste achtergrond was bij het ontstaan van verschillende monastieke bewegingen, kregen de
monastieke bewegingen in de 20e eeuw te maken met een andere context, één van secularisatie. We
hebben gezien hoe nieuwe vormen van gemeenschapsleven zich ontwikkelden en hoe er zelfs heel
recentelijk nog een nieuwe vorm van het monastieke ideaal naar voren is gekomen in New
Monasticism. Daarna heb ik gekeken naar de voornaamste kritiek op het monastieke ideaal door in
te gaan op de verhouding tussen kerk en wereld zoals Niebuhr die presenteert in zijn Christ and
Culture. We zagen daar hoe Niebuhr de monastieke traditie plaatst in de cultuurafzijdige positie en
we zijn daar vanuit verder gegaan met kritiek die op het monastieke ideaal wordt geleverd. Een deel
daarvan heb ik al besproken in het vorige hoofdstuk bij het begin van de Reformatie. We zagen, net
als in het voorgaande hoofdstuk, dat een teruggetrokken gemeenschapsleven niet per definitie leidt
tot een cultuurafzijdige positie. In veel gevallen is juist het tegendeel het geval. Zowel de monastieke
traditie alsook de Anabaptistische traditie kent veel verschillende vormen van monastiek leven die
juist sterk betrokken zijn op de cultuur. Tegelijkertijd wijzen verschillende verdedigers van het
monastieke ideaal erop dat de kerk per definitie op gespannen voet staat met de cultuur.
Tot slot heb ik gekeken naar één belangrijke verdediger van het monastieke ideaal in het
huidige debat, het neo-Anabaptisme. Deze stroming heeft, net als veel verwante bewegingen, kritiek
op het Christendom-concept. Maar waar veel monastieke bewegingen zich zien als een orde of
beweging naast een bestaande kerk, stelt het neo-Anabaptisme (net als Luther in de 16e eeuw) voor
om het monastieke ideaal toe te passen op heel de kerk door haar als contrastgemeenschap neer te
zetten.
Het ideaal blijkt aansprekend en vindt ook concrete navolging in verschillende vormen van
gemeenschapsleven. Maar hoe haalbaar is dit alternatief in een veranderde seculiere context? En in
hoeverre verschillen West-Europa en Amerika van elkaar? Is het monastieke ideaal wel een haalbare
optie voor de West-Europese context? In een volgend hoofdstuk zal ik verder ingaan op de
uitdagingen die de veranderde cultuur stelt aan het monastieke ideaal dat ik in de afgelopen twee
hoofdstukken heb onderzocht.
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4. SECULARISATIE EN RELIGIE IN WEST-EUROPA
In de voorgaande hoofdstukken heb ik het monastieke ideaal onderzocht en uit dat onderzoek een
aantal conclusies getrokken. In het vorige hoofdstuk kwam naar voren hoe dat ideaal in een nieuwe,
seculiere context zowel een nieuwe impuls krijgt, als ook van vorm verandert. Het monastieke ideaal
staat nooit los van de culturele context waarin het naar voren komt. Het Westen maakt een proces
van secularisatie door dat grote gevolgen heeft voor de plaats van religie binnen de samenleving, en
van christenen in het bijzonder.
In dit hoofdstuk ga ik verder in op die seculiere cultuur. Niet langer zijn christenen de
dominante groep in de samenleving en is het christendom bepalend voor het publieke debat. De
vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is daarom ook de vraag naar de gevolgen van het
secularisatieproces in de westerse cultuur voor leefgemeenschappen met een monastiek ideaal. De
vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is: Onder welke spanning plaatst de seculiere samenleving
het toegewijde christelijke leven in gemeenschap?
Om tot een antwoord te komen zal ik mij eerst richten op de betekenis van secularisatie aan de hand
van drie begrippen. Bij de bespreking van die begrippen zal ik ingaan op de betekenis daarvan voor
de Nederlandse context. Vervolgens wordt gekeken naar wat dit secularisatieproces betekent voor
het monastieke ideaal in de huidige cultuur.

4.1.

SECULARISATIE

Secularisatie is, letterlijk genomen, ‘verwereldlijking’. In de afgelopen 500 jaren hebben zich in WestEuropa grote ontwikkelingen voltrokken die het wereldbeeld van de westerse mens compleet
hebben veranderd. De betekenis van het secularisatieproces wordt op verschillende manieren
uitgelegd. Paas onderscheidt binnen de sociale wetenschap vijf betekenissen van het woord
secularisatie. De eerste is differentiatie. Dat betekent in dit verband dat religie (christendom) haar
sociale functie voor de samenleving verloor en dat haar machtspositie kleiner werd. Het gevolg
daarvan is onafhankelijkheid van de kerk ten opzichte van de staat. De tweede betekenis is
rationalisering. Los van religie ontwikkelden instituties nieuwe ideologieën, met als belangrijkste
nieuwe norm dat alles rationeel benaderd moest worden. Paas noemt hierbij dat het protestantisme
in zichzelf mede schuldig was aan dit proces door haar verwerping van niet-rationele zaken als
mysteriën, wonderen en magie. De derde betekenis is privatisering. Door de scheiding van het
religieuze en publieke domein verloor religie haar macht en invloed op de samenleving. De vierde
betekenis is pluralisering. Het verlies van de dominantie positie van het christendom zorgde voor de
mogelijkheid van nieuwe aanbieders binnen de levensbeschouwing. Naast het protestantisme waren
dat bijvoorbeeld seculier humanisme, atheïsme en momenteel ook New Age en andere vormen van
spiritualiteit. Tot slot is er nog de betekenis van secularisatie als het individuele verlies van het
geloof. Dat betekent dat mensen hun geloof in God verliezen en/of weggaan bij de kerk. Dit wordt
ook wel het proces van ontchristianisering genoemd.
Paas signaleert dat deze vijf begrippen allemaal iets van secularisatie beschrijven, maar dat
ze geen van allen secularisatie als geheel kunnen vatten. In zijn ogen is het voor de missiologie
belangrijk om scherper in beeld te krijgen wat secularisatie betekent voor zending in West-Europa.
Om die reden stelt hij voor drie binnen de West-Europese zending veelgebruikte woorden helderder
te definiëren dan tegenwoordig vaak het geval is. Het gaat dan om de woorden post-Christendom,
postchristelijk en postmodern. Op basis van deze uitwerking komt Paas met het schema in Figuur 1,
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waarbinnen de verschillende betekenissen
van secularisatie worden ondergebracht in
de drie eerder genoemde (missiologische)
concepten.130
Om meer helderheid te krijgen op de
betekenis van het secularisatieproces voor
het monastieke ideaal, wil ik mij nu richten
op deze drie begrippen.

4.2.

Secularisatie in sociale
wetenschap
Differentiatie

Concept in Missiologie
Post-Christendom

Rationalisatie

Postmoderniteit

Pluralisatie

Postmoderniteit

Ontchristianisering

Postchristelijk

Figuur 1: secularisatie en missiologische concepten

POST-CHRISTENDOM

Veel theologen zien de scheiding tussen kerk en staat als het einde van de Christendom-periode die
was begonnen toen Constantijn het christendom tot staatsgodsdienst maakte. Post-Christendom
markeert het einde van de sterke band tussen kerk en overheid, die de kerk een bevoorrechte positie
had gegeven binnen de samenleving. In die Christendom-periode werd het christendom gezien als
algemeen ideaal, hoewel in de praktijk slechts weinigen echt toegewijd waren. In hoofdstuk 2 kwam
al naar voren dat Augustinus en Luther dat toegewijde leven als een ideaal voor iedereen christen
zagen. Volgens Paas was de positie van de groep ‘toegewijde christenen’ lange tijd zoals die van
kunstenaars in onze tijd: je kunt ze bewonderen, maar slechts weinigen kunnen het zelf zijn.131
Vanuit kerk en samenleving kwam er kritiek op dit Christendom-concept. Christenen
protesteerden tegen het idee dat de wereld op te delen zou zijn in een christelijke wereld een
heidense wereld. 132 Dit idee veroorzaakte een demoralisering binnen de kerk: omdat heel de
Europese samenleving als christelijk werd gezien werd de scheiding tussen de kerk en ‘de wereld’
steeds kleiner en werd de kerk steeds meer ‘wereldgelijkvormig’. In hoofdstuk 2 kwam al naar voren
hoe juist dat laatste voor Luther een belangrijke reden was voor de Hervorming.
Veel theologen (o.a. Hauerwas, Willimon, Yoder en Carter) zijn blij met de scheiding tussen kerk
en staat die ingeluid werd door het post-Christendom. Volgens hen kan de kerk nu weer een radicale
contrastgemeenschap worden, zoals ze bedoeld is. Daarnaast betekent het einde van de
Christendom-periode ook dat de christelijke moraal weer ‘puur’ kan worden. Toch is het de vraag of
dat echt zo is. Secularisatie van dit type heeft, volgens Paas, vooral effect gehad op de grote
structuur en plaats van religie in de samenleving, maar niet op het hart van de gelovige zelf. Het
verschil tussen de huidige cultuur en die van de Christendom-periode is wat individuele piëteit
betreft niet heel anders. Er is altijd slechts een kleine groep toegewijde gelovigen geweest en dat is
nu niet anders. Wel heeft de scheiding van kerk en staat tot gevolg gehad dat het christelijke verhaal
niet langer het overheersende verhaal binnen de cultuur is. Voor het monastieke ideaal betekent dit
dat het niet langer is ingebed in een christelijke cultuur en als gevolg daarvan eerder vervreemding
zal ontmoeten.
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4.3.

POSTMODERN

Het ‘post’ in postmodern is misleidend. Het suggereert een einde van de moderniteit, terwijl
hetvolgens Taylor niets anders betekent dan ‘laat-modern’. Postmoderniteit suggereert een einde
van ‘de grote verhalen’,maar Taylor vindt juist het benadrukken van het einde van de grote verhalen
een typisch modern verschijnsel. De grote ideologische stromingen hebben plaatsgemaakt voor een
nieuwe verhaal, waarin het geloof in vooruitgang nog steeds centraal staat. Postmoderniteit ligt
daarmee in het verlengde van moderniteit. Dat is ook zichtbaar in twee kenmerken van de
moderniteit die binnen het postmodernisme worden doorgetrokken.
Allereerst de ontwikkeling van het ‘ik’. Eén van de belangrijke kenmerken van de moderniteit was
de individualisering. Binnen het postmodernisme gaat dat proces door. Waar de mensen in de
Middeleeuwen volledig openstonden voor de transcendente wereld van de geesten, heeft de
moderne mens die wereld langzamerhand steeds meer afgesloten. Charles Taylor spreek ik dit
verband over hoe het ‘poreuze zelf’, dat openstaat voor allerlei geestelijke invloeden, is omsloten en
zelfs onthecht is geworden en niet langer overgeleverd aan de grillen van de transcendente
wereld.133 Het ‘ik’ van de mens wordt steeds meer gedefinieerd vanuit de mens zelf en niet langer
door de omgeving. Het gevolg is een ‘radicale verinnerlijking’ waarbij de rede centraal komt te staan,
en zelfs wordt gezien als ‘de stem van God’ in de mens.
Het tweede kenmerk is het einde van de hiërarchische samenleving. Vanaf de vroege
Middeleeuwen kwam er een beweging ‘van onderaf’ op waarbij de gewone bevolking steeds meer
invloed kreeg. Dat was zichtbaar in het religieuze leven met de opkomst van ‘lekenbewegingen’,
zoals de armenorden (Franciscanen) en de Moderne Devotie.134 Maar het werd vooral zichtbaar in de
groeiende middenklasse die wilde afrekenen met de hiërarchische structuren van de samenleving.
Dat is goed zichtbaar in de verschillende ‘volksopstanden’ zoals de Franse Revolutie maar in zekere
zin ook de Reformatie. De kerk behoorde eveneens tot die hiërarchische structuur en werd hard
aangepakt.
Hoewel deze ontwikkeling in sommige landen leidde tot een sterk seculiere beweging (zoals in
Frankrijk), was dat niet in alle landen het geval. De Verenigde Staten ontstonden tijdens de storm van
revoluties die over Europa trok. Voor de Europese kerk betekende dat vaak een afrekening met haar
bevoorrechte positie, maar in de Verenigde Staten was er van zo’n afrekening geen sprake. Het
probleem van de kerk in West-Europa was dat zij tot het ‘establishment’ behoorde. 135 In de
Verenigde Staten had de kerk die rol niet. Daarnaast was er veel minder sprake van een ‘geestelijke’
klasse. Verschillende methodistische bewegingen vonden via Engeland hun weg naar de VS en
zorgden juist voor een autonoom religieus bewustzijn met een nadruk op de persoonlijke keuze voor
God.136
Het is belangrijk om dit te noemen omdat het meer achtergrond geeft bij het verstaan van het
eerder genoemde neo-Anabaptisme dat een nieuwe impuls geeft aan het monastieke ideaal. Zowel
New Monasticism als het neo-Anabaptisme zijn ontstaan in een Amerikaanse context met een veel
minder seculiere achtergrond dan Europese landen als Nederland en Frankrijk. Het is dan ook de
vraag of New Monasticism op eenzelfde manier in Nederland aansluiting kan vinden.
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4.4.

POSTCHRISTELIJK

Het einde van de Christendom-periode betekent niet het einde van het christelijke geloof in WestEuropa. Wel is de plaats van geloof binnen de samenleving enorm veranderd. De Reformatie was een
poging om de christelijke idealen van een kleine geestelijke ‘elite’ over te brengen op de hele
bevolking. Daarbij ontstond er, naast een grote groep toegewijde christenen, ook een groep
seculieren. Volgens Paas betekent dit dat secularisme in de Europese context een postchristelijk
verschijnsel is.137 We leven in een tijd waarin christelijke waarden als ongeloofwaardig en zelfs
bedreigend worden gezien ten opzichte van niet-christelijke waarden. Dat geld in het bijzondere voor
de ‘toewijde’ variant daarvan, zoals bij het monastieke ideaal.
Heitink haalt Taylor aan als hij spreekt over de opkomst van een nieuwe morele orde als
alternatief voor het christelijk geloof: het exclusief humanisme. Dat gaat uit van de ultieme vrijheid
van ieder mens, waarbij de verbinding met de ander alleen tot stand komt via individuele keuzes.
Binnen het humanisme stonden ontplooiing, wederkerigheid en vrijheid centraal. 138 In de
postchristelijke Europese samenlevingen zijn op verschillende manieren nog verwijzingen zichtbaar
naar de periode dat zij nog christelijk was. Een voorbeeld daarvan is dat de christelijke waarde van
sociale toewijding aan de samenleving een seculier karakter krijgt. In het (katholieke) zuiden van
Europa was dat vaak gevoed door atheïsme en marxisme, in het (protestantse) noorden door het
(exclusief) humanisme.139
De gevolgen van de ontchristianisering zijn niet alleen zichtbaar in de samenleving als geheel;
ook het proces van (individueel) ‘geloofsverlies’ valt eronder. In het onderzoek ‘God in Nederland’
wordt dat proces van geloofsverlies in kaart gebracht. 140 . De onderzoekers van dit rapport
concluderen dat Nederland geen atheïstisch land te noemen is. Het aantal atheïsten is weliswaar
gegroeid van 6% in 1996 naar 14% in 2006, maar daarmee vormt zij nog steeds een minderheid.
Tegelijk is het aantal theïsten in diezelfde periode gedaald van 47% naar 24%. De grote verschuiving
is zichtbaar bij de ‘middengroepen’ van ietsisten (van 31% naar 36%) en agnosten (van 16% naar
26%). De onderzoekers concluderen dat het traditionele christendom sterk is afgenomen en dat
zowel het atheïsme als het agnosticisme sterk aan het groeien zijn, vooral onder jongeren en
hoogopgeleiden. Het proces van ontchristianisering is volgens de onderzoekers niet zozeer zichtbaar
in ontkerkelijking (dat er minder mensen lid zijn een kerk) maar vooral in de afnemende participatie
van gelovigen binnen de kerk en verandering van denkbeelden bij gelovigen. De rol van religie in de
Nederlandse samenleving is als gevolg van deze verschuiving ook veranderd. Godsdienst is ‘off
broadway’. Het is verdwenen naar de bijzaaltjes en heeft ingeboet aan betekenis. Uit recent
onderzoek blijkt het vertrouwen in de kerk zo sterk te zijn gedaald dat ‘slechts’ een derde van de
Nederlandse bevolking nog vertrouwen heeft in de kerk.141 Desondanks wordt de waarde van religie
voor de samenleving nog steeds vrij hoog ingeschat. Vooral het sociaal kapitaal van de kerk en haar
samenbindende functie scoren hoog. Religie motiveert tot sociale actie en 74% van de Nederlanders
acht religie belangrijk voor het behoud van waarden en normen. En ondanks het lage vertrouwen wil
78% van de bevolking niet dat de kerk verdwijnt en is 57% bang voor het lot van zwakkere groepen
in de samenleving als de kerk zou verdwijnen.
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4.4.1. REACTIE: NIHILISME EN COMMUNITARISME
De nieuwe morele orde van het exclusief humanisme in Europa is een atheïstische variant van de
christelijke morele orde. Beiden delen het besef dat er een soort moreel kader nodig is waar vanuit
mensen handelen. Het is vooral Nietzsche geweest die kritiek had op dat idee. Volgens hem was, nu
God dood was, er niets anders dat restte dan nihilisme.142 Elke poging om nog een omvattend moreel
kader te vinden voor de samenleving was gedoemd te mislukken. Uiteindelijk wordt de mens
gedreven door zijn driften en verlangens en wat daarin goed of kwaad is, bepaalt de mens zelf. Hij
hoeft zich niet te verantwoorden tegenover een transcendent wezen of een seculier alternatief
daarvan (zoals binnen het exclusief humanisme). Dat impliceert een verandering in het mensbeeld
richting een tragisch-heroïsche kijk op de mens. Mensen roepen om hardere straffen en voor het
maken van fouten is weinig plaats.143 Meer dan vroeger handelen mensen in dergelijke discussies op
basis van hun eerste emoties en driften.
Verzet tegen zowel nieuwe morele orde van het exclusief humanisme als het nihilisme is te
vinden bij communitaristen als Taylor en MacIntyre. Het communitarisme gaat uit van het idee dat
de mens vanaf zijn geboorte onderdeel is van een gemeenschap en daarmee afhankelijk is van
anderen. Zowel Taylor als MacIntyre maken zich zorgen over het ‘immanent frame’144 van de
westerse samenlevingen. Door de afwezigheid van een helder moreel kader wordt het moeilijk om
ethische beslissingen te blijven nemen. De roep van communitaristen om meer verbondenheid in de
samenleving is geen heimwee naar de vroege periode waarin het christendom bepalend was. Het
gaat er veel meer om dat binnen samenlevingen duidelijke ruimte moet komen voor religie als
moreel kompas. MacIntyre spreekt over de westerse samenleving als een ‘gefragmenteerde’
samenleving die bestaat uit losse ruïnes zonder enig verband. Volgens hem is het nodig dat er
opnieuw een ‘Benedictus’ opstaat die een morele gids kan zijn, zodat de samenleving niet de kant
van Nietzsche opgaat, waarbij moraal nauwelijks nog betekenis heeft. En ook Taylor benoemt dat het
belangrijk is dat christenen duidelijk hun positie durven in te nemen in de samenleving. Volgens hem
staat de christelijke agapè tegenover de menslievendheid van het humanisme, waarbij de
‘naastenliefde’ alsnog individueel gericht is. 145 De nadruk op gemeenschap en moraal vindt
weerklank in christelijke kring. De beweging van New Monasticism zoekt nadrukkelijk aansluiting bij
het denken van MacIntyre. Belangrijk voor zowel MacIntyre als New Monasticism is het ‘helen van de
gefragmenteerde samenleving’.146 Juist in het wegvallen van de moraal ligt een belangrijke uitdaging
voor het monastieke ideaal, dat invloed wil uitoefenen op de samenleving. Binnen kleine
gemeenschappen kan men werken aan herstel van de moraal in een samenleving die geen
omvattend moreel kader heeft en vatbaar is voor nihilisme.

4.5.

HET MONASTIEKE IDEAAL IN EEN SECULIERE SAMENLEVING

Het is de vraag wat de genoemde drie concepten betekenen voor het monastieke ideaal in de
huidige Nederlandse cultuur. Westerse samenlevingen en de plaats van religie daarin zijn enorm
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veranderd. Toch zijn veel van de eerder genoemde ontwikkelingen ‘algemene’ trends die ook per
context verschillen.147 De auteurs van het verslag ‘God in Nederland’ trekken drie conclusies over de
plaats van religie in de seculiere Nederlandse samenleving:
I.
Modularisering. Geloven is een bricolage, een doe-het-zelf-pakket geworden waardoor ook
religie een individuele aangelegenheid is, zonder allesomvattende wereldvisie.
II.
Afkoppelingshypothese. Nederland is een postchristelijk land geworden waarbinnen allerlei
denkbeelden en hypothesen worden omarmd zonder begrip van hun oorspronkelijke (vaak
christelijke) context en samenhang
III.
Individualisering. Veel traditionele maatschappelijke verbanden in Nederland hebben hun
dwingende karakter verloren en er ontstaat ruimte om het leven naar eigen inzicht in te vullen.
In voorgaande hoofdstukken heb ik het monastieke ideaal en haar uitingen in de christelijke traditie
onderzocht. De maatschappelijke veranderingen als gevolg van secularisatie, zoals ik die in dit
hoofdstuk schetste, hebben grote gevolgen voor de uitleving van dit ideaal.
Het monastiek ideaal wil twee kanten van missie samenbrengen: een toegewijd leven aan
God en de gemeenschap (inclusief persoonlijke bekering), en een roeping van sociaalmaatschappelijke invloed op de wereld. Eerder al kwam naar voren hoe dit monastieke ideaal in de
christelijke traditie slechts voor sommigen bereikbaar was, maar nog wel door de ‘gedoopte massa’
begrepen werd. In de huidige cultuur bestaat die massa voor een groot deel uit niet-christenen:
‘slechts’ 24% van Nederland is theïstisch en een kleiner deel daarvan is christelijk. Volgens Paas is de
grote crisis van de missie in West-Europa niet zozeer zichtbaar in het lage aantal ‘toegewijde’
christenen (daarvan was in de Middeleeuwen ook al sprake), maar in hun vervreemding van de grote
postchristelijke middengroep. Toegewijde christenen zijn van ‘bewonderde kunstenaars’ (opnieuw)
vreemdelingen geworden. Het gevolg van ontchristianisering is dus niet zozeer een verschuiving van
het aantal toegewijde christenen, alswel een verschuiving in een maatschappelijke (h)erkenning van
die groep. Ieder individu moet zijn eigen positie daarin zien in te nemen zonder dat er een
maatschappelijk religieus ideaal is dat iemand een bepaalde kant op kan bewegen. Het innemen van
een positie te midden van anderen krijgt daarmee iets van een eenzaam avontuur.148
De gevolgen van deze verschuiving zijn groot. Zoals zichtbaar was in de periode na de
Reformatie is religie, ook binnen kerken, geïndividualiseerd.Volgens Paas kwam daarmee
persoonlijke bekering los te staan van civilisering (beïnvloeding van de samenleving). Als gevolg van
hun ‘eenzame’ positie in de samenleving en de eenzijdige nadruk op persoonlijke bekering, is er het
gevaar dat christenen zich gaan opsluiten in hun eigen groep en ‘sektarisch’ worden.149 Daardoor
verliest het christelijk geloof nog meer van haar eventuele maatschappelijke waarde.
Juist voor het monastieke ideaal ligt hierin een gevaar maar vooral een uitdaging.
Gemeenschappen die zich nadrukkelijk richten op een toegewijd christelijk leven, lopen het gevaar
mee te gaan in de individualistische tendens die in veel kerken zichtbaar is en daarmee hun culturele
relevantie te verliezen. Toegewijde gemeenschappen liepen in de geschiedenis voortdurend het
gevaar ‘sektarisch’ te worden en juist wanneer zij op weerstand stuiten in de samenleving ligt dit
gevaar extra op de loer. Tegelijk is er vooral een uitdaging. Juist omdat het monastieke ideaal zo
nadrukkelijk de twee polen van bekering en civilisering wil combineren, heeft zij de mogelijkheid de
kerk hierin voor te gaan. Het is de vraag of juist deze gemeenschappen hun waarde onder ogen
147

Martin, Secularization, 49
Heitink, Golfslag, 140
149
Paas Crisis
148

38

durven zien, niet alleen in bekering maar ook in civilisering. Dan gaat het niet om het terughalen van
de positie die de kerk had in de Christendom-periode, maar om een christelijke basisovertuiging dat
het evangelie van betekenis is voor heel de samenleving.
Het is dus de vraag hoe concrete gemeenschappen omgaan met twee ontwikkelingen van de
secularisatie: individualisering en ontchristianisering. Deze zullen in het volgende hoofdstuk aan bod
komen bij de analyse van twee gemeenschappen.

4.6.

CONCLUSIE

De functie van religie is overgegaan van die van een transcendent levenskader naar die van een
individueel gericht hulpmiddel. Aan het eind van dit hoofdstuk kom ik terug op de vraag die ik aan
het begin presenteerde: welke uitdagingen stelt het secularisatieproces aan het monastieke ideaal in
seculier Nederland? Om een antwoord op die vraag te vinden heb ik gekeken naar de betekenis van
secularisatie voor de plaats van religie in West-Europa en specifiek in Nederland. Op basis van het
voorgaande trek ik een aantal conclusies met betrekking tot het monastieke ideaal.
I.
Het beeld dat de samenleving heeft van het religieuze is veranderd.
a) Zoals eerder genoemd heeft het proces van secularisatie ervoor gezorgd dat God of ‘het
heilige’ ver weg en onkenbaar is geworden. Er is wel degelijk een verlangen naar God, maar
dat verlangen heeft weinig te maken met een vervulling ervan. Het monastieke ideaal vindt
aansluiting bij het verlangen naar het goddelijke, maar ontmoet vervreemding bij de wijze
waarop het daaraan uiting geeft. De toetreding tot een gemeenschap of een kloosters heeft
iets weg van een antwoord op het verlangen naar God. Een toegewijd leven aan God draagt
de notie met zich mee dat er wel degelijk een antwoord te vinden is op de vraag naar het
heilige. Zo’n toetreding als markeerpunt van het ‘vinden’ maakt het voor het monastieke
ideaal moeilijker om aansluiting te vinden bij de niet-christelijke medemens. Daarin ligt dus
een uitdaging voor het monastieke ideaal en haar aanhangers.
b) Een tweede belangrijke ontwikkeling is de verschuiving naar een privégeloof. Geloof is in
Nederland een privézaak geworden waar anderen weinig mee te maken hebben. Zo weinig
dat het wordt geaccepteerd dat verschillende mensen verschillende waarheidsvisies hebben.
Waarheid wordt immers niet gedefinieerd vanuit een transcendent kader, maar vanuit het
eigen ‘ik’. De weg naar God loopt via het innerlijk. Het monastieke ideaal deelt dit laatste met
de moderne mens. Heitink benadrukt dat de innerlijke weg naar het goddelijke zijn
oorsprong vindt in onder andere Paulus en Augustinus.150 Tegelijkertijd is het monastieke
ideaal een gemeenschappelijk ideaal waarin het leven in gemeenschap een belangrijke plaats
inneemt, inclusief bepaalde maatschappelijke rituelen en uitingen van persoonlijk geloof.
Ook hierin gaat het monastieke ideaal dus een andere weg dan de moderne cultuur. De
gemeenschappelijke levenswijze is daarmee zelfs een protest tegen de individuele
geloofsbenadering. Dit kan zorgen voor vervreemding, maar kan aan de andere kant ook
interesse wekken, met name bij mensen die in opstand komen tegen het individualisme
binnen de samenleving. Dit vormt dus zowel een uitdaging als een kans voor het monastieke
ideaal.
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II.
Het beeld dat de samenleving heeft van toegewijde christenen is veranderd.
a) Christelijke gelovigen zijn onderdeel van de postchristelijke cultuur van Nederland. Zij zijn
een overblijfsel van wat eens belangrijk was voor Nederland. Christenen die het monastieke
ideaal delen en concreet uitleven (en daarmee volgens niet-christenen vasthouden aan iets
dat zij als iets van vroeger zien) kunnen met vervreemding worden bekeken. Waar de
samenleving toegewijde christenen vroeger bekeer met bewondering en begrip, kan er
vandaag de dag naast vervreemding mogelijk ook ergernis zijn. Daar komt nog bij dat de
pluralistische samenleving open staat voor allerlei religieuze vormen, maar gesloten is naar
religieuze stelsels, zoals het christendom. Die afwijzing geldt nog sterker richting een
waarheidsclaim van christenen. Recente cijfers bevestigen het beeld dat de samenleving
weinig vertrouwen heeft in het instituut kerk. Het monastieke ideaal moet omgaan met deze
‘erfenis’ aan negatieve ervaringen met het christendom die leven in de huidige cultuur. Het
moet kunnen laten zien waarin het verschilt van het beeld dat mensen hebben van ‘de kerk’,
maar ook waarom het christendom wel degelijk relevant is in onze tijd.
b) Tegelijkertijd laat onderzoek zien dat religie belangrijk wordt gevonden door niet-christenen,
met name wat betreft maatschappelijke betrokkenheid. Dit kan betekenen dat christenen
die leven volgens een monastiek ideaal ook kunnen rekenen op waardering en mogelijk
bewondering om hun zorg voor zwakke groepen in de samenleving. De uitdaging voor het
monastieke ideaal is om hierin te laten zien dat ook deze betrokkenheid een inherent
kenmerk van het christendom is.
III.
Kenmerken en waarden van de samenleving zijn veranderd.
a) Tegelijk zijn er ook andere ontwikkelingen die de voorgaande conclusie weer in twijfel
trekken. Want ondanks de waardering voor de zorg voor zwakken, is er in de huidige
Nederlandse samenleving ook sprake van de opkomst van een andere mentaliteit die nadruk
legt op moed, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Er klinkt een roep om hardere straffen en
er heerst een sterk idee dat mensen zelf schuldig zijn aan hun sociaal zwakke positie. De zorg
voor het zwakke past niet in die mentaliteit. Medelijden kan worden gezien als een teken van
zwakheid. Hiermee kan sociaal maatschappelijke betrokkenheid vanuit het monastieke ideaal
ook ergernis opwekken. Hierin ligt opnieuw een uitdaging voor het monastieke ideaal: het
moet laten zien waarom zorg voor zwakkeren moreel goed en ook nodig is.
b) In moderne cultuur is er een verlangen naar authenticiteit en een authentiek en ‘waarachtig’
leven. De uitdaging voor het monastieke ideaal is dus om haar authenticiteit te laten zien en
daarmee interesse te wekken. Daarmee heeft zij een ingang in de cultuur en kan zij tegelijk in
het verlangen naar zelfontplooing wijzen op de weg van Christus.
c) Tot slot is er in de huidige cultuur een grote behoefte aan retraites, verstilling en
bedevaarten. Het monastieke ideaal ziet juist deze kant van de mens onder ogen en vindt
daarmee aansluiting bij de cultuur. Tegelijk wil het ook voorbij een persoonlijke beleving van
spiritualiteit kijken en wijzen op een sociaal-maatschappelijke taak vanuit het evangelie.
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5. LEEFGEMEENSCHAPPEN IN SECULIER NEDERLAND
In de voorgaande hoofdstukken heb ik gezocht naar de betekenis van het monastieke ideaal in de
christelijke traditie en gekeken naar de uitdagingen die vandaag de dag op dat ideaal afkomen. In dit
hoofdstuk wil ik kijken naar de concrete praktijk van het monastieke ideaal in een Nederlandse,
seculiere, context. Ik heb daarvoor twee christelijke leefgemeenschappen uit Nederland onderzocht:
de oecumenische gemeenschap Oudezijds100 in Amsterdam en de protestantse leefgemeenschap
Zilt in Gorinchem. De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat, is: op welke wijze hanteren twee
protestantse leefgemeenschappen, te weten Zilt in Gorinchem en Oudezijds100 in Amsterdam, de
balans van dit monastieke ideaal en op welke wijze ervaren zij spanningen vanuit de seculiere
context?
Eerst leg ik uit welke methode er is gebruikt voor dit onderzoek. Vervolgens geef ik een profielschets
aan de hand van vier perspectieven om de geloofsgemeenschappen te beschrijven. En tot slot zal ik
specifieker ingaan op de deelvragen die nog niet beantwoord zijn in de profielschets van de
gemeenschappen.

5.1.

METHODE

5.1.1. PROFIELBESCHRIJVING EN GELOOFSPERSPECTIEVEN
Voor het beschrijven van de geloofsgemeenschappen maak ik gebruik van een model dat
gepresenteerd wordt in het boek ‘Levend lichaam’.151De vooronderstelling achter dit model is dat
geloofsgemeenschappen te vergelijken zijn met organisaties en dus ook als zodanig kunnen worden
bekeken. Door een sociaal wetenschappelijke beschrijving te geven van de gemeenschappen, hoop ik
meer zicht te krijgen op hoe de gemeenschappen op verschillende terreinen omgaan met de
veranderingen in hun culturele context, zowel intern als extern. Op basis hiervan komt Stoppels met
vier perspectieven: Context, Identiteit en Cultuur, Structuur en Middelen en ten slotte Leiderschap.
Naast deze vier perspectieven heeft elke gemeenschap ook te maken met een interne en een
externe dynamiek. De interne dynamiek is die van de levenscyclus, die binnen een
geloofsgemeenschap, loopt van kerkplanting (of gemeenschapsvorming) tot sluiting.
Geloofsgemeenschappen doorlopen vrijwel altijd vaste stadia (kerkplanting, groei, continuïteit,
revitalisering en sluiting). Toch betekent dat niet dat elke geloofsgemeenschap moet eindigen bij
sluiting. Contextuele veranderingen kunnen leiden tot een einde van een bestaande vorm van de
kerk, maar ook tot een vernieuwing en revitalisering. Waar een gemeenschap dus staat binnen de
levenscyclus zegt niets dwingends over de toekomst van de gemeenschap. De externe dynamiek
wordt bepaald door de contextuele veranderingen, iets waar ik in het vorige hoofdstuk naar heb
gekeken en waarop ik binnen de profielbeschrijving verder in zal gaan.

5.1.2. DATA: INTERVIEWS EN DOCUMENTANALYSE
De data waarop ik mij baseer heb ik verzameld door eigen onderzoek. Ik heb daarvoor gebruik
gemaakt van twee methodes: interviews en documentanalyse. De interviews bij Oudezijds100 (vanaf
nu OZ100) zijn gehouden onder twee communiteitsleden en een ‘postulanten-echtpaar’. De
interviews bij Zilt zijn gehouden onder drie kernleden en één oprichter. Alle respondenten hebben
hetzelfde interview gekregen, bestaande uit vier onderdelen: toetreding tot de gemeenschap,
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identiteit van de gemeenschap, context van postchristelijk Nederland en bedreigingen en kritieken
met betrekking tot het gemeenschapsleven.
Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van een documentanalyse. Bij OZ100 heb ik van de volgende
jaren de nieuwsbrieven (zowel intern als extern) onderzocht: alles vanaf de oprichting in 1955 tot aan
1965 en vervolgens om de vijf jaren tot en met 2010. Bij Zilt, een veel jongere gemeenschap dan
OZ100, heb ik hetzelfde gedaan (inclusief vriendenbrieven) maar dan van elk jaar vanaf de oprichting
(1997-2012). Het lastige bij het analyseren van documenten is de methode: waar moet op worden
gelet? Sommige methoden coderen alle tekst en proberen door middel van kwantitatief onderzoek
conclusies te trekken. Voor mijn eigen analyse leek deze methode mij ongeschikt, mede omdat ik
twee verschillende gemeenschappen gebruik en er grote ongelijkheid zou zitten in de onderzochte
jaren. In plaats daarvan heb ik meer kwalitatief gekeken en in de documenten vooral gezocht naar
tekstonderdelen waar de gemeenschap (theologisch) inhoudelijk over zichzelf spreekt. Hoe komt ‘de
wereld’ in beeld en op welke wijze verstaat de gemeenschap haar roeping? Door dit in de
verschillende jaren op te zoeken kon ik patronen ontdekken (hoewel dit eenvoudiger was bij de
oudere gemeenschap OZ100). Naast de interviews en documentanalyse ben ik enkele dagen in beide
gemeenschappen aanwezig geweest en heb ik ook off-the-record veel gesproken met
gemeenschapsleden en observaties gedaan.
Het profiel dat ik hieronder beschrijf heeft niet de pretentie een compleet overzicht te zijn van
gemeenschappen. Daarvoor vormt het praktijkdeel van deze scriptie een te klein deel van het
onderzoek en zijn de onderzochte gemeenschappen te groot. Daarnaast heb ik bij enkele van de
perspectieven meer accent gelegd op onderwerpen die relevanter zijn voor het onderzoek naar het
monastieke ideaal.

5.2.

PROFIEL OUDEZIJDS100

5.2.1. CONTEXT
De oecumenische leefgemeenschap Oudezijds100 (OZ100) is de oudste oecumenische
leefgemeenschap van Nederland. In 1955 besloten Rolf en Georgine Boiten tot het oprichten van een
leefgemeenschap in één van de achterbuurten van Amsterdam, aan de Oudezijds Achterburgwal
100. Volgens de oprichters werd de leefgemeenschap uit nood geboren. In de periode na de oorlog
vroeg de verdeeldheid onder christenen om een oecumenisch antwoord. Tegenover het
‘poedersuikergeloof’ van vrijblijvend christen-zijn, moest het geloof worden gesteld van ‘het gist dat
het hele brood doortrekt’.152 Tot 1960 beleefde de kerk in Nederland een hoogtepunt, maar volgens
Rolf Boiten moest het christelijke leven bestaan uit meer dan ‘vrome gewoonten als kerkgang en de
doop van kinderen’. OZ100 had een ‘totaal geëngageerd christen-zijn’ voor ogen, iets dat nodig was
nu geloof en toewijding steeds meer een individuele keuze werden en christenen zich niet meer
achter het collectief konden verschuilen.
OZ100 zocht vanaf het begin nadrukkelijk aansluiting bij de monastieke traditie, zowel
theologisch als praktisch. De oprichters hadden al vroeg intensieve contacten met de Franse
protestants-oecumenische gemeenschap Taizé en met verschillende anglicaanse en katholieke
kloosters. In deze gemeenschappen werd inspiratie gevonden om het geestelijk leven binnen de
leefgemeenschap vorm te geven. Net als deze monastieke gemeenschappen wil OZ100 nadrukkelijk
geen vervanging van de gewone kerk zijn maar een ‘ordoïde’ verband naast de kerk. Om die reden
zocht OZ100 vanaf het begin contact met kerken en werd besloten de wekelijkse mis/avondsmaals152
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diensten alleen te laten plaatsvinden als één van de kerken de gastheerrol wilde vervullen. Naast het
contact met kerken heeft OZ100 veel contact met maatschappelijke organisaties. De gemeenschap
OZ100 bestaat uit verschillende werkterreinen (meer daarover bij ‘structuur en middelen’). Onder
die werkterreinen vallen ook de maatschappelijke opvang en de medische hulppost. Voor enkele van
de werkzaamheden ontvangt OZ100 om die reden ook subsidie van de gemeente Amsterdam.
Omdat OZ100 een relatief oude gemeenschap is, heeft zij veel maatschappelijke ontwikkelingen
meegemaakt. De gemeenschap bestond nog maar kort toen de culturele revolutie van de jaren ’60
een enorme ontkerkelijking teweeg bracht in Nederland, iets dat met name in een stad als
Amsterdam duidelijk zichtbaar werd. De noodzaak tot oecumene werd zichtbaar in de oprichting van
de Raad van Kerken (1948) en het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Inmiddels lijkt er van het
verlangen naar oecumene binnen kerken een stuk minder over. Veel oecumenische raden zijn oud en
vergrijsd en het onderwerp trekt een stuk minder aandacht. Dit wordt ook door OZ100 gemerkt en
de gemeenschap moet hierin opnieuw haar weg vinden.153 Ook de buurt van OZ100 is veranderd.
Waar de Wallen in de jaren ’50 veel achterstand kenden en er veel criminaliteit was, staat de
gemeenschap momenteel in één van de meest toeristische gebieden van Nederland. Dit brengt, ook
binnen de gemeenschap, vragen met zich mee over de vormgeving van het werk van OZ100 en de
verhouding van de gemeenschap tot de buurt.154

5.2.2. IDENTITEIT EN CULTUUR
OZ100 is een christelijke gemeenschap die als belangrijkste taak heeft om in de binnenstad van
Amsterdam open en gastvrij zorg te bieden aan mensen aan de ‘zelfkant’ van de samenleving.155
Daarnaast kent de gemeenschap ook een communiteit, Spe Gaudentes, die het kerndeel van de
gemeenschap vormt en bestaat uit communiteitsleden die zich voor het leven gebonden hebben aan
de gemeenschap en haar monastieke regel. De communiteit werd opgericht op 31 Oktober 1964. Het
oprichten van een communiteit paste in de nadrukkelijke aansluiting bij de monastieke traditie die
OZ100 nastreefde. Via een ‘ordoïde’ gemeenschap kon de ‘geloofwaardigheid’ van het christen-zijn
worden vormgegeven door continuïteit te bieden in de zorg voor de ander. De missie van de
communiteit is het present stellen van het evangelie op het grensvlak van kerk en wereld. Daarmee is
er sprake van zowel een roeping tot concrete gastvrijheid in de wereld, alsook een ‘ambt’ in de kerk.
De communiteit wil ‘het visioen’ zijn van de kerk die komt: een profetisch-eschatologische rol die ook
te vinden is bij de oudere vormen van monastiek leven. De ‘legitimiteit’ van de gemeenschap wordt
gevonden in verschillende monastieke bewegingen uit de geschiedenis. In verschillende documenten
wijst Rolf Boiten op het patroon van monastieke vernieuwingsbewegingen tijdens belangrijke
‘overgangsperioden’. Volgens hem is er altijd sprake van één van de volgende twee reacties: de
ontwikkeling van sekten, of de ontwikkeling van een communautaire orde. “Wanneer je in zo’n
situatie christen wilt zijn, zul je je veel beter bewust moeten zijn waarom het gaat, wat je wilt en zul
je dat vorm moeten geven op een veel verplichtendere manier. Dat is wat gebeurt in allerhande
vormen van kommunitair leven en dat is naar wij hopen ook wat steeds meer zal gebeuren.”156
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Door de lange geschiedenis van OZ100 is het moeilijk om algemene dingen te zeggen over de
voorstellingen van OZ100 met betrekking tot de omliggende cultuur. De oprichters, Rolf en Georgine
Boiten, zijn lange tijd de dragende kracht van de gemeenschap geweest en hebben als zodanig ook
invloed gehad op de wijze waarop de gemeenschap zichzelf presenteerde. In 1990 verhuisde het
echtpaar naar een buitenverblijf van de communiteit in Friesland en in 1998 nam Rolf Boiten afscheid
als prior van de communiteit. Beide oprichters waren charismatische en bevlogen mensen en hebben
dat overgebracht op de gemeenschap. Tot aan het vertrek van Rolf Boiten als prior kenmerkt de taal
van de nieuwsbrieven en stukken zich door veel ambitie met betrekking tot de plaats van de
gemeenschap in de stad Amsterdam.157 De omliggende cultuur wordt niet als vijandig of negatief
neergezet, maar tegelijk wel als een plek waar het evangelie gebracht moet worden. Na het vertrek
van Rolf Boiten als prior wordt de taal kleiner en minder ‘pretentieus’. 158 Toch verandert de
doelstelling van de gemeenschap niet, ook al lijkt ze wel anders te worden verwoord. De
gemeenschap wil met het evangelie present zijn in de binnenstad van Amsterdam.
OZ100 is 57 jaren oud en heeft om die reden verschillende fasen van de levenscyclus van een
geloofsgemeenschap doorlopen. De begin fase, tot aan de oprichting van de communiteit in 1964,
kan gezien worden als de pioniersfase die Stoppels beschrijft. Hierin vond OZ100 langzaam haar plek
binnen Amsterdam en groeide het aantal mensen dat zijn weg naar de gemeenschap vond. De jaren
’60 waren ook de periode waarin verschillende andere, ook christelijke, communiteiten ontstonden
en er werden veel contacten gelegd. Ondanks de veranderingen in de samenleving past OZ100 in de
Nederlandse cultuur van die tijd. In de jaren ’70 begon dat langzaam te veranderen. In deze periode
stierven leefgemeenschappen in Nederland bijna uit. In een aantal nieuwsbrieven werd opnieuw de
doelstelling van OZ100 duidelijk geformuleerd. Vanaf de jaren ’80 werd er voor het eerst gesproken
over ‘secularisatie’. De gemeenschap benadrukte dat ze niet gaat over een ‘andere werkelijkheid’
maar dat OZ100 bedoeld is om deze werkelijkheid te doorzien en God te ontdekken in het gewone
leven.159 In diezelfde jaren werd er veel gesproken over allerlei wereldproblematiek en stelde OZ100
zichzelf de vraag hoe ze anderen richting kon bieden en uitzicht kon geven. In 1990 kreeg de
gemeenschap te maken met harde kritiek van buitenaf. In het dagblad Trouw verscheen een negatief
artikel dat vraagtekens plaatste bij de resultaten van OZ100. Ook het contact met kerken verliep
stroever. In datzelfde jaar vierde de gemeenschap het 35-jarig bestaan van de gemeenschap en
verhuisden Rolf en Georgine Boiten naar het buitenverblijf van de gemeenschap in Friesland. In de
documenten van die tijd is veel te vinden over de plaats van de communautaire orde van OZ100
binnen het geheel van de kerk. Het lijkt erop dat de communiteit haar positie naar buiten toe
opnieuw duidelijk probeerde te maken. Een jaar later, toen de communiteit zelf 25 jaren bestond,
gebeurde hetzelfde. Tegelijkertijd was er ook aandacht voor nieuwe maatschappelijke
ontwikkelingen. Er werden vragen gesteld bij het ‘einde van de secularisatie’ en de opkomst van
religieus pluralisme. In een nieuwsbrief in 2000 werden er vragen gesteld over hoe de gemeenschap
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moest omgaan met haar minderheidspositie in Nederland. Ook waren er vragen over het vasthouden
van de identiteit van OZ100 te midden van het in ‘razend tempo’ seculariserende Nederland.160 In
2005 kwamen deze vragen specifieker naar voren als het gaat om ‘de stand’ van de oecumenische
beweging in Nederland. Tegelijk lijkt er in 2005 ook duidelijker sprake van helder idee waar OZ100
voor staat: sociaal engagement aan de cultuur.161 Naast de toewijding aan de cultuur wil OZ100 ook
een ‘oefenplaats zijn voor het leven’, zo blijkt uit de documenten van 2010. Het is niet eenvoudig
verschillende fasen in het leven van OZ100 te onderscheiden, maar de documentanalyse maakt
duidelijk dat de gemeenschap de verschillende fasen van planting, groei, continuïteit, en (steeds
opnieuw) revitalisering heeft meegemaakt. Met name de jaren ’90 waren cruciaal voor
gemeenschap: de oprichters verlieten de gemeenschap en er waren veel vragen over de identiteit.
Door de aanwas van veel jonge mensen blijft de gemeenschap continuïteit bieden, maar dat
betekent tegelijk ook verandering.

5.2.3. STRUCTUUR EN MIDDELEN
Oudezijds100 heeft, naast de communiteit, drie concrete projecten: de opstap, de inloop en de
kruispost. De opstap is het meewoon-programma waarbinnen mensen uit alle hoeken van de
maatschappij een tijd op OZ100 kunnen wonen om hun leven weer op de rails te krijgen. Dat kan
beginnen met opvang, waarin iemand verplicht meedraait in het ritme van OZ100, en overgaan in
begeleid wonen. Naast de opstap is er de inloop met ruimte voor koffie en een gesprek. Tot slot is er
medische hulp van de kruispost, waar prostituees, illegalen of verslaafden medische hulp kunnen
ontvangen. Naast deze hulpprogramma’s kent OZ100 ook een dagstructuur en een ritme van gebed.
Drie keer per dag is er een korte dienst in de kapel en op dinsdagavond wordt het avondmaal
gevierd, altijd uitgevoerd door één van de kerken. De kern van Oudezijds100 wordt gevormd door de
communiteit Spe Gaudentes. Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap die voor verschillende
kringen van toewijding staan (het Kapittel, postulanten en novicen, dagmargenoten, gastleden en
tochtgenoten). De leden van het kapittel vormen de kern van de communiteit en zij bevestigen ieder
jaar hun belofte van verbinding aan de gemeenschap. De regel van Spe Gaudentes wordt gevormd
door de drie klassieke monastieke geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid, waarbij
wordt gezocht naar een actuele vorm die zinvol is voor het leven hier en nu. Zo kent de gemeenschap
wel getrouwde leden, maar ook celibataire of ongetrouwde leden (kuisheid), wordt er tien procent
van het inkomen afgedragen aan de gemeenschap (armoede) en is er een prior in de gemeenschap
de uitsluitsel geeft wanneer communiteitsleden het over bepaalde zaken niet eens worden
(gehoorzaamheid). Boven OZ100 en dus ook boven de communiteit staat een algemeen bestuur dat
wordt gevormd door externen, vaak vertegenwoordigers van kerken. Daarmee wil OZ100 opnieuw
haar positie naast de kerk duidelijk maken: zij is geen concurrent.
De doelgroep van OZ100 is bewust niet begrensd. Dat betekent dat de gemeenschap open staat
voor iedereen. Voor een lidmaatschap van de communiteit wordt wel gevraagd om belijdend
christen te zijn. In de praktijk leidt dit ‘open beleid’ wel eens tot moeilijkheden. De gemeenschap
ontvangt subsidie van de gemeente Amsterdam, en ook ontvangt zij giften van kerken. Beide zijn
bedoeld om de opvang te bekostigen. De subsidie heeft grote voordelen, maar geeft problemen met
betrekking tot het doelgroepenbeleid van de gemeenschap. Waar de gemeente Amsterdam een
duidelijk gedefinieerde doelgroep wil hebben voordat zij subsidie kan geven, wil de gemeenschap
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vasthouden aan haar principiële standpunt waarin zij juist geen doelgroep wil vastleggen en open wil
staan voor iedereen. Daarnaast betekent het meedoen in de bureaucratische molen ook dat er
makkelijk onderscheid kan worden gemaakt in wie hulpvrager en hulpgever zijn. Zuster Lyke, één van
de communiteitsleden, vindt dat een slechte zaak. Het is juist de christelijke overtuiging dat die rollen
morgen omgedraaid kunnen zijn en dat het onderscheid er niet toe doet.162 De verwachting is dat de
bezuinigingen op termijn ook het werk van OZ100 zullen raken. Het is en wordt een uitdaging voor de
gemeenschap om, juist wanneer financiële mogelijkheden afnemen, te blijven kiezen voor de
kernvisie.

5.2.4. LEIDERSCHAP
In de beginjaren van de gemeenschap werd de gemeenschap geleid en gedragen door een
charismatisch predikanten echtpaar, Rolf en Georgine Boiten. Eind jaren ’90 namen zij afscheid en
daarmee veranderde ook de leiderschapsstructuur binnen de gemeenschap. Waar lange tijd de prior
de belangrijkste stem had, maakt de gemeenschap de afgelopen jaren een omslag naar een meer
democratische vorm. Tegelijk wordt er in sommige interviews opgemerkt dat de rol van het
oprichtersechtpaar nog steeds sterk is, iets wat soms lastig is wanneer een veranderde cultuur vraagt
om veranderingen binnen de gemeenschap. In de basisregel vermeldt de gemeenschap dat het haar
taak is om als communiteit OZ100 te sturen en te behoeden voor sektarisme door een ‘dienend
leiderschap’.163 Vanuit dit dienend leiderschap wordt ook de rol van de prior ingevuld: hij is dienaar
van de gemeenschap en het is zijn taak om ‘ambtelijk’ aanwezig te zijn.

5.3.

PROFIEL ZILT

5.3.1. CONTEXT
In 1999 werd de protestants-christelijke leefgemeenschap Zilt in Gorinchem opgericht. Voorafgaand
aan deze oprichting was er een traject van vijf jaren waarin werd nagedacht werd over het doel van
Zilt en de concrete uitwerking van dat doel. Een van de oprichters, Bertus van den Toom, ziet voor
zichzelf de concrete aanleiding van de oprichting in de praktijk van zijn werk als diaken. Verschillende
hulpvragen bleken geen concreet antwoord te kunnen vinden in de bestaande structuur van kerken.
Van 1994 tot 1996 dachten twee gezinnen uit de PKN in Gorinchem na over de mogelijkheid om een
leefgemeenschap te starten die kon fungeren als gastvrij opvangcentrum voor hulpbehoevenden. In
1996 werd een stichting opgericht die op zoek ging naar woonruimte en in 1999 konden de eerste
bewoners hun intrek nemen in het pand. Het gebouw staat aan de rand van Gorinchem in de wijk die
volgens bewoners ‘relatief sociaal arm’ is.164 Er is vaak politie in de wijk en er is drugsoverlast. De
tijdelijke bewoners binnen de gemeenschap zijn vaak mensen uit Gorinchem die uit een
probleemsituatie komen, vaak eenzaamheid. Na hun verblijf in Zilt krijgen deze bewoners via de
woningbouwcoöperatie voorrang voor het wonen in de wijk rondom de gemeenschap.
Vanaf het eerste moment wilde Zilt een interkerkelijke leefgemeenschap zijn, en zo bestonden
de eerste bewoners uit twee gezinnen van de PKN en één gezin uit de vrije-evangelische gemeente.
In de jaren erna bleef de gemeenschap breed-kerkelijk. De contacten met de kerk worden als positief
ervaren en er is veel steun, ook financieel, vanuit de kerken. Binnen het bestuur van Zilt zijn vanaf de
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oprichting diakenen vanuit de PKN in Gorinchem aanwezig geweest.165 Zilt ziet zichzelf nadrukkelijk
niet als kerkgemeenschap en een actief lidmaatschap bij de eigen kerk van de kernbewoners wordt
gestimuleerd. De kernbewoners willen binnen hun eigen gemeente het nadenken over de missionair
diaconale rol van kerken bevorderen en hopen een inspiratie te kunnen zijn voor de eigen gemeente.
De gemeenschap sluit aan bij enkele sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. Met
name de toenemende eenzaamheid en het individualisme zijn belangrijke aandachtspunten voor Zilt.
De gemeenschap wil zich nadrukkelijk richten op de groep kwetsbaren en daarmee een ‘zout voor de
wereld’ zijn. Deze doelgroep wordt gevonden bij de mensen die ‘te licht’ zijn voor echte
hulpverleningstrajecten (zoals mensen met psychiatrische problemen). Tegelijkertijd is er ook een
‘ondergrens’: mensen die alleen maar op zoek zijn naar woonruimte behoren niet tot de doelgroep.
Vanaf het begin is het voor de gemeenschap een zoeken naar de balans tussen het interne
gemeenschapsleven en haar externe presentie in de buurt.

5.3.2. IDENTITEIT EN CULTUUR
Leefgemeenschap Zilt is ontstaan vanuit de gedachte dat christenen wanneer zij samenleven meer
gestalte kunnen geven aan de oproep tot gastvrijheid. In 1997 schreef Zilt in haar eerste
vriendenbrief over de aanleiding voor het ontstaan van Zilt. De drukke cultuur maakte het erg lastig
voor christenen om tijd en ruimte vrij te maken voor gastvrijheid. De leefgemeenschap werd
opgericht ‘niet om ons terug te trekken in een veilig bastion, maar om naar buiten te treden en een
ontmoetingsplaats te bieden voor vrienden, bekenden en buurtbewoners. (…) We hopen dat de
gemeenschap daarmee het licht uitstraalt van de Bergrede. Wij willen ook smaakmakers zijn in deze
maatschappij.’ 166 Een jaar later schreef Zilt over haar doelstelling: het vormen van een
leefgemeenschap waarin het christelijke gemeenschapsleven centraal staat, met een bijzondere
plaats voor gastvrijheid in Gorinchem. De kern van het gemeenschapsleven en het bijzondere accent
op gastvrijheid maakt de gemeenschap tot een ‘kom-bij-ons’ gemeenschap: de gemeenschap gaat
niet ‘actief’ naar buiten toe, maar wil voor een ‘goede buur’ zijn voor de mensen die er komen.
Bertus van der Toom, één van de oprichters, beschrijft de kern van Zilt aan de hand van drie
concentrische cirkels. De binnenste cirkel is die van de leefgemeenschap, de tweede die van de
meewoners en de derde cirkel is de wijk om de gemeenschap heen. De prioriteit heeft vanaf het
begin gelegen op de eerste twee cirkels, maar de derde is nooit uit beeld geweest. Eens in de zoveel
tijd komt de vraag naar de betekenis voor de buurt terug, en met name de laatste jaren wordt er
nadrukkelijker gevraagd wat Zilt voor de buurt kan betekenen, zo blijkt ook uit een analyse van de
vriendenbrieven.
De gemeenschap bestaat ongeveer 13 jaren en heeft verschillende fasen uit de ‘levenscyclus’ van
een geloofsgemeenschap doorlopen.167 In het najaar van 2009 schreef de gemeenschap in een
vriendenbrief dat ‘de pioniersfase nu echt voorbij is. De bakens zijn gezet en dat geeft rust en
duidelijkheid’. De tien jaren daarvoor waren inderdaad duidelijk een pioniersfase. Vanuit een analyse
van de vriendenbrieven blijkt dat de eerste twee jaren gezocht werd naar een duidelijke verwoording
van de doelstelling van Zilt. Zowel voor de gemeenschap zelf, alsook om de vragende en soms
kritische reacties vanuit de kerken een antwoord te kunnen bieden. Toen in september 2001 de
eerste kernbewoner de gemeenschap definitief verliet, begon een periode van bezinning en
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worsteling. Een paar jaren lang werden er geen nieuwe bewoners gevonden. Toen dit in 2003 wel
leek te lukken, ketste het opnieuw af met als gevolg opnieuw de vraag naar de betekenis en
doelstelling van Zilt. Toen er in 2004 eindelijk nieuwe vaste bewoners werden gevonden, leek de
gemeenschap zichzelf te herontdekken. In de vriendenbrieven uit die tijd klinkt een positievere en
opgewekte toon door en het gemeenschapsleven groeide in positieve zin. Toch bleef de wisseling
van kernleden groot en was er een snelle doorstroom in de gemeenschap. Vanaf 2009 kwam er meer
stabiliteit in de bezetting en in de vriendenbrieven uit dat jaar wordt gedankt voor de goede
gemeenschap, iets wat ook in de interviews bevestigd wordt. In de brieven van 2012 wordt ook voor
het eerst sinds 2004 de visie van de gemeenschap weer verwoord. Wel komen met name de laatste
drie jaren vragen op over de activiteit van de gemeenschap in de wijk. Het blijkt lastig de buurt te
bereiken. De ‘kom-bij-ons’ houding lijkt niet goed te werken voor de buurt en sommige
kernbewoners vermoeden dat de drempel te hoog ligt om ‘zomaar’ naar de open avonden en
ochtenden te komen. De fase van ‘kerkplanting’ lijkt voorbij en de gemeenschap bevind zich tussen
groei en continuïteit: hoe gaan de komende jaren eruit zien?
Theologische inspiratie van de gemeenschap wordt gezocht in diverse bronnen. Hoewel de
gemeenschap een duidelijk protestants-christelijk profiel heeft, wordt er tijdens weekopeningen en
persoonlijke overdenkingen inspiratie gevonden in het werk van Jean Vanier en Henri Nouwen,
respectievelijk oprichter en bewoners van de van oorsprong katholieke Arc-gemeenschappen. Het
gaat daarmee met name om lectuur over het leven in gemeenschap. Wat de spiritualiteit betreft lijkt
de gemeenschap meer in lijn te staan met de protestantse spiritualiteit. Zilt is nadrukkelijk geen
verstillingsklooster en ‘als je tot een hogere vorm van spiritualiteit wil komen, dan raak je hier
misschien wel teleurgesteld.’168Er is geen bijzonder traject van geestelijke vorming, maar elke week is
er een gezamenlijke bijeenkomst van de kernbewoners waar met elkaar wordt gebeden en
Bijbelstudie wordt gedaan. Daarnaast zijn er soms doordeweekse gebedsmomenten, maar hierin is
geen vaste structuur of vorm.

5.3.3. STRUCTUUR EN MIDDELEN
De stichting achter Zilt beschikt over een groot eigen pand dat verhuurd word aan de kernbewoners
en meewoners. De kernbewoners beschikken allemaal over een eigen voordeur en hebben een eigen
keuken, en leefplek. De meewoners hebben allemaal een eigen kamer met keuken en badkamer.
Daarnaast is er een gemeenschappelijke woonruimte en een gemeenschappelijke keuken. Vanaf het
begin heeft Zilt een nadruk gelegd op privacy binnen het gemeenschapsleven, mede om niet in de
fout te stappen die vaker is gemaakt door gemeenschappen, namelijk een verlies van privacy en het
overschrijven van persoonlijke grenzen. De eigen voordeur zorgt ook voor de mogelijkheid om je
terug te trekken, ‘omdat 24 uur per dag beschikbaar zijn niet mogelijk is’. Daarnaast wil Zilt
transparant zijn naar de achterban en de associatie met de commune, waarin alles wordt gedeeld, bij
de gemeenschap vandaan houden.
De leefgemeenschap werkt niet met geloften, zoals deze wel te vinden zijn in veel andere
monastieke gemeenschappen. In plaats daarvan wordt elk jaar met elkaar besproken hoe de plannen
voor het komende jaar er voor elk gezin uit zien, zodat er een duidelijk beeld is rondom het
eventuele vertrek van een gezin. Zilt heeft een lang en intensief voortraject voor nieuwe
kernbewoners waarmee voldoende kan worden onderzocht of een nieuwe kernbewoner bij Zilt past.
Volgens één van de bewoners zou het lid zijn van een orde of het doen van een gelofte de indruk
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kunnen wekken dat Zilt gaat over een hogere vorm van toewijding en zo scheiding wil maken tussen
‘gewone’ christenen en bewoners van de gemeenschap. 169 Er is een groot verloop bij de
gemeenschap, dat is zowel een voordeel als een nadeel. Het is voor mensen makkelijker om te kiezen
voor het wonen in Zilt omdat ze er niet direct aan vast zitten. Tegelijkertijd is Zilt regelmatig op zoek
naar nieuwe kernbewoners en is het moeilijk om steeds opnieuw mensen te vinden die hun tijd
willen inzetten voor de gemeenschap. Veel kernleden hebben een vaste baan. Naast het
gemeenschapsleven, de opvang en het gezinsleven vraagt dat de nodige energie waardoor
vermoeidheid op de loer ligt.
Zoals eerder naar voren kwam is de doelgroep van Zilt divers. De gemeenschap kent drie cirkels
met ‘doelgroepen’ waarvan de eerste twee tot de kern van de doelgroep behoren: kernbewoners en
gasten. Van de kernbewoners wordt gevraagd dat ze overtuigd christen zijn en in een intensief
voortraject wordt gekeken of de doelen van de toetreders overeen komen met de doelen van Zilt.
Daarnaast zijn er meewoners: mensen die voor een tijdje meedraaien in het leven in Zilt. Aan die
groep zit ‘een bovengrens en een ondergrens. Dus dat betekent niet psychotisch, maar ook niet
zomaar kamerzoekenden’.170 Het gemeenschappelijke leven bestaat voor alle bewoners uit een
gemeenschappelijke maaltijd op donderdag en een koffiemoment op zondag. Naast deze vaste
activiteiten zijn er elke dag mogelijkheden voor ontmoeting in de gezamenlijke woonkamer en
keuken. De derde ‘doelgroep’ is die van de buurt. Via verschillende activiteiten als een barbecue of
een open huis wordt geprobeerd contact te leggen met de buurt, maar dat blijkt lastig. De meeste
contacten ontstaan via oud-bewoners van Zilt die in de buurt komen wonen en hun buren
meenemen naar activiteiten in Zilt. Tegelijk geven de verschillende doelgroepen soms ook spanning.
De drukte van de buurtbewoners kan ingaan tegen kernwaarden als rust, veiligheid en stabiliteit die
aan meewoners wordt geboden. Gevraagd naar een keuze tussen die twee wordt er vaak gekozen
voor de meewoners. Zij zijn de primaire taak van Zilt.

5.3.4. LEIDERSCHAP
Achter de leefgemeenschap van Zilt zit een stichting. Deze stichting kent een dagelijks bestuur dat
bestaat uit externe mensen. Binnen de gemeenschap is geen hiërarchisch onderscheid. Elke
kernteamlid telt in gelijke mate mee tijdens overleggen. Dit heeft voordelen maar blijkt ook wel eens
lastig bij het maken van beslissingen: er moet veel overlegd worden. Wanneer er bij beslissingen
geen uitkomst is, kan het bestuur de knoop doorhakken.171 De gemeenschap heeft de afspraak
gemaakt dat wanneer het gaat over meewoners of nieuwe kernteamleden, de gemeenschap wel een
unaniem besluit moet nemen over de toetreding tot de gemeenschap. Op één kernteamlid na zijn
alle oprichters van de gemeenschap inmiddels vertrokken. Daarmee is er een rustigere fase in de
gemeenschap aangebroken. De opstartfase is afgerond en daarmee ook een groot deel van de drukte
binnen de gemeenschap. Ook is er meer tijd en aandacht gekomen voor gewone ‘leuke’ dingen. De
visie van de oprichters klinkt nog steeds duidelijk door in verschillende publicaties.172 Tegelijk erkent
de gemeenschap ook duidelijk dat een nieuwe tijd vraagt om nieuwe wegen, wat naar voren komt in
de vragen rondom de verhouding met de buurt.
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5.4.

HET MONASTIEKE IDEAAL BINNEN DE CHRISTELIJKE LEEFGEMEENSCHAPPEN

De hierboven gegeven profielen geven een beperkt overzicht van de gemeenschappen en gaan niet
specifiek in op het monastieke ideaal. Daarom wil ik nu meer kijken naar de vraag hoe de
onderzochte gemeenschappen die balans houden. Eerst kijk ik naar de binnenwaartse beweging
(toewijding aan God en aan elkaar), daarna kijk ik naar de buitenwaartse beweging (toewijding aan
de wereld). Daarna ga ik in op de balans tussen die twee en tot slot kijk ik nog kort naar de invloed
van twee maatschappelijke veranderingen op de gemeenschappen (individualisering en
ontchristianisering).

5.4.1. TOEWIJDING AAN GOD EN AAN ELKAAR
Voor Zilt is de toewijding aan God en aan elkaar een belangrijk kernpunt van de gemeenschap. Voor
Zilt is deze interne beweging niet in de eerste plaats een middel, maar ook een doel op zich. Bertus
van de Toom, één van de oprichters, zegt daarover: “Eigenlijk krijg je gewoon een christelijke
samenleving: dat wordt gekenmerkt door dienstbaarheid en openheid. De gemeenschap is een
slijpsteen naar elkaar en naar jezelf. In een veilige omgeving word je gevormd.”173 Voor Zilt is
vriendschap en omzien naar elkaar belangrijk. Omdat het samenleven niet eenvoudig is, en je naast
het gezamenlijke leven ook nog een opvang hebt, is er bij Zilt een lang voortraject om elkaar te leren
kennen. Zilt heeft door de jaren heen verschillende zendingsgezinnen gehad die vanuit hun eigen
ervaring gewend waren aan bredere familie banden dan in Nederland gewoon zijn (extended family).
De individuele Nederlandse context maakt het lastig om als familie gastvrijheid te kunnen bieden en
een leefgemeenschap wordt gezien als een belangrijke manier om die individualistische kant van de
samenleving tegen te gaan. Daarnaast hebben sommigen ook de ervaring dat het niet goed is om
alleen te wonen.“Mensen zijn niet gemaakt om alleen te leven en te wonen. Het is daarom echt een
meerwaarde om samen te leven. Bijna alles in onze maatschappij is gericht op stellen, maar wat als
je alleen bent? Er zijn zoveel alleenstaanden!”174 Zo heeft gemeenschap twee kanten te bieden: een
mogelijkheid tot gastvrijheid en tegelijk een plaats om zelf onderdeel te zijn van een bredere
gemeenschap. Tegelijkertijd heeft ieder gemeenschapslid een eigen voordeur en ook een eigen
leven. Gemeenschappelijke maaltijden zijn er één keer per week en mede door de lage frequentie
van gezamenlijke activiteiten is de leefgemeenschap niet ‘dwingend’, iets wat Wouter Rijneveld ook
de kracht van de gemeenschap noemt. Het is daardoor ook eenvoudiger om een tijdje, of voor
langere tijd, bij de gemeenschap te wonen.
Bij OZ100 wordt de ‘interne’ beweging anders vormgegeven. Hoewel veel dingen hetzelfde zijn
als bij Zilt, blijkt ook dat de gemeenschap andere keuzes heeft gemaakt. Net als Zilt is OZ100
begonnen als leefgemeenschap, maar na negen jaren werd besloten tot het beginnen van een
communiteit, een meer verplichtende vorm van samenleven. In de verschillende interviews komt het
beeld naar voren dat het gemeenschappelijk leven noodzakelijk wordt gevonden om het werk te
kunnen doen dat OZ100 doet. “Ik zou het leven in gemeenschap dan zeker niet als doel op zich zien,
maar als onderdeel van het totale doel. En het totale doel bestaat uit een stukje van Gods genade,
liefde en zorg vertegenwoordigen, en dat kunnen we met elkaar beter dan als individuen. Een
gemeenschap zonder gastvrijheid? Daar zie ik niet zo het doel van in. Ik bedoel, zo leuk is het niet om
in een gemeenschap te wonen.”175 Een verschil met Zilt is de intensiviteit van het gemeenschappelijk
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leven. De gemeenschap is elke dag open en er zijn altijd gezamenlijke maaltijden. Elke dag zijn er drie
kapeldiensten en daarnaast is er veel ander werk binnen de gemeenschap. Voor communiteitsleden
is bepaald hoe vaak zij bij activiteiten verwacht worden. Juist de intensiviteit van het werk en de
bijzondere omgeving maakt dat het voor veel gemeenschapsleden als noodzaak wordt gezien om in
een gemeenschap samen te leven en te bidden. Brenda Heyink, één van de postulanten binnen de
gemeenschap, wijst erop dat dit voor haar noodzakelijk is, juist wanneer ze elke dag de vele vrouwen
achter de ramen zien staan. Matthijs Kronemeijer bevestigt dat: “Je kunt niet midden in Amsterdam
wonen en dan niet bidden voor de wereld om je heen.”176 Hoewel het gemeenschappelijk leven dus
intensief is, biedt het ook een kader dat juist helpt om een toegewijd christelijk leven te hebben.
Voor broeder Sjoerd is juist het gezamenlijke gebedsleven één van de belangrijke dingen die helpen
om steeds met het geloof bezig te zijn in de drukte van elke dag.177

5.4.2. TOEWIJDING AAN DE CULTUUR
De andere kant van de monastieke medaille is de toewijding aan de cultuur. Ook dit is duidelijk
onderdeel van het ‘DNA’ van beide gemeenschappen. Voor beide gemeenschappen is vanaf het
begin de gastvrijheid voor iedereen een belangrijk kernpunt geweest. Zoals we eerder zagen hebben
beide gemeenschappen daarbij vooral een ‘kom-bij-ons’ houding.
Bij Zilt is er een spanning in de manier waarop die toewijding aan de cultuur is vormgegeven, met
name als er wordt nagedacht over hoe de gemeenschap dienstbaar kan zijn in de wijk. Hoewel het
werk in de wijk niet het eerste doel is van de gemeenschap, behoort het ‘zout zijn van Jezus Christus
in Gorinchem’ wel duidelijk tot de doelstelling. Wouter Rijneveld haalt aan dat er wel eens over Zilt is
gezegd dat het bedoeld is voor ‘luie zendelingen’.178 Maar voor Bertus van den Toom is die ‘luie’
houding van gastvrijheid juist een heel duidelijke beweging naar buiten toe. Door een gemeenschap
te vormen is het ook mogelijk om verschil te maken in het leven van de meewoners en gasten uit de
wijk. Tegelijkertijd wil Zilt niet pretentieus zijn in haar houding naar de cultuur. Toch is de invloed van
de gemeenschap op de cultuur beperkt en daarnaast moet de gemeenschap volgens Gerda van
Schothorst geen proteststatement zijn. Het gaat om ‘de kracht van het gewone’.179
Bij OZ100 is de toewijding aan de cultuur eveneens heel duidelijk aanwezig. Al vanaf haar
oprichting ziet OZ100 een belangrijke taak voor zichzelf weggelegd binnen de cultuur. Tegelijk, zo
kwam naar voren bij het profiel, verandert wel de manier van spreken bij OZ100. Dat de cultuur een
grote plaats inneemt in de gemeenschap blijkt uit de vele verschillende soorten werk die worden
gedaan vanuit de gemeenschap. Zelfs zoveel, dat het gevaar dreigt dat de communiteitsleden te druk
zijn en elkaar uit het oog verliezen. Hiervoor is enkele jaren geleden ook een consultant langs
geweest. Voor een gemeenschap als OZ100 lijkt het eerder onmogelijk om niet met de omliggende
cultuur bezig te zijn. Door het vele verschillende werk en het samenleven vormt OZ100 een groot
contrast met de cultuur, iets wat de bewoners ook merken in reacties van de omgeving. Die zijn vaak
positief en nieuwsgierig, en volgens verschillende respondenten is er een grote behoefte aan
dergelijke projecten in Nederland. Tegelijk vinden mensen het ook vooral ‘bijzonder’ en ‘apart’ dat er
een gemeenschap midden op de Wallen staat. Van vijandigheid heeft de gemeenschap weinig
gemerkt, behalve wat betreft de panden die eigendom zijn van de gemeenschap. Die zijn gewild en
dat zorgt soms voor een conflict.
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5.4.3. HOE WORDT EEN BALANS GEHOUDEN?
Een belangrijke vraag is of gemeenschappen een spanning ervaren tussen enerzijds de ‘interne’
beweging naar God en elkaar toe en anderzijds de beweging naar de cultuur. Bij het houden van de
interviews kwam verschillende keren naar voren dat gemeenschapsleden geen spanning zagen
tussen deze twee bewegingen, juist omdat ze bij elkaar horen. Toch ervaren beide gemeenschappen
bedreigingen van het monastieke ideaal.
Bij leefgemeenschap Zilt zagen we al eerder de spanning tussen de doelgroep van de opvang en
het werk in de buurt, en ook continuïteit is een uitdaging voor een gemeenschap die een snelle
doorstroom heeft. Daarnaast is het voor Zilt ook belangrijk dat zij niet naar binnen gericht raakt.
Bertus van den Toom herkent uit de tijd dat hij in de gemeenschap woonde wel dat het belangrijk is
om op te passen voor insidergrappen en -gesprekken. Ook kunnen gesprekken op zondagmorgen,
wanneer er een open moment is voor zowel kernbewoners als gasten, al snel gaan over de kerk. Het
blijft wel een uitdaging voor Zilt om open te zijn naar de buurt. Aandacht voor het gemeenschappelijk
leven kan de toewijding aan de cultuur in de weg staan. Tegelijkertijd is hier ook gewoon sprake van
een keuze: in de drie eerder genoemde ‘cirkels’ zagen we al dat Zilt vooralsnog een duidelijke keuze
maakt voor eigen bewoners en gastbewoners. Dit betekent automatisch dat er minder aandacht is
voor de wijk, hoewel Zilt wel nadenkt over manieren om dit laatste beter in te vullen.180
Bij OZ100 is dat eerder andersom. De toewijding aan de cultuur is sterk aanwezig in activiteiten
en een bedreiging is vooral dat de communiteitsleden te weinig tijd voor elkaar hebben. In theorie
loopt de gemeenschap daarmee het risico vooral een welzijnsgemeenschap te zijn en het zo leven
met God en elkaar kwijt te raken. Dat lijkt vooralsnog vooral een theoretisch probleem dat OZ100
oplost door een vaste structuur binnen het geestelijk leven. De vaste gebedssamenkomsten in de
kapel en de verplichte geestelijke vorming binnen de communiteit helpen de gemeenschap om haar
christelijke profiel duidelijk vast te houden. Daarnaast, zo komt interviews naar voren, laat de
omgeving ook geen ruimte voor ‘halfbakken oplossingen’ en wordt men steeds gedwongen terug te
keren naar de christelijke wortels van de gemeenschap. 181

5.4.4. CULTURELE VERANDERINGEN
In het vorige hoofdstuk zijn veel culturele veranderingen naar voren gekomen die invloed kunnen
hebben op de positie van christelijke leefgemeenschappen in Nederland. Een deel van die
veranderingen is gerelateerd aan de opkomst van nieuwe waarden en een veranderende houding
ten aanzien van religie en religieuzen. Daarnaast zijn er veranderingen in de manier waarop mensen
over God nadenken. Van al deze ontwikkelingen zou het interessant zijn om ze toetsten aan de
concrete praktijk van Nederlandse leefgemeenschappen, maar daarvoor is dit onderzoek te beperkt.
Ik heb mij daarom gericht op twee culturele veranderingen en geïnventariseerd of en zo ja hoe deze
van invloed zijn op de onderzochte leefgemeenschappen. Daarbij gaat het om twee begrippen, te
weten ‘postchristelijk’ (of, in een term die meer het proces aanduidt: ‘ontchristianisering’) en
‘individualisering’. In beide ontwikkelingen zit een belangrijke aanleiding voor het ontstaan van het
monastieke gemeenschapsleven: het vormt een antwoord op individualisering en het probeert als
missionaire beweging een proces van ontchristianisering tegen te gaan. Tegelijkertijd vormen beide
ontwikkelingen ook een bedreiging voor de gemeenschappen, zowel als het gaat om de ‘interne’
beweging, als om de ‘externe’ beweging. Figuur 5.1 geeft dat schematisch weer.
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De achterban van het protestantse ontchristianisering
Zilt is, in tegenstelling tot die van OZ100, een stuk minder bekend met ‘monastieke
leefgemeenschappen’. In een eerder hoofdstuk is naar voren gekomen hoe het monastieke ideaal
nauwelijks vorm kreeg in monastieke leefgemeenschappen in de protestantse en met name
calvinistische traditie. De oprichters van Zilt kregen in het begin te maken met veel kritische en
afwachtende reacties vanuit de verschillende kerken en met name negatieve associaties rondom
communes maakten dat de gemeenschap duidelijk moest communiceren wat gemeenschapsleven
betekende. Bertus van den Toom denkt dat het zelfs veel makkelijker is om zendeling in Afrika te
worden, dan een zout te zijn door middel van een leefgemeenschap. “Het is ook veel bedreigender
voor buitenstaanders in de kerk, want die moeten daarmee verplicht nadenken over hun eigen
positie in Gorinchem”.182 De reacties van buitenkerkelijken zijn minder kritisch. De gemeenschap
voorziet in een grote behoefte door de plaats die zij biedt aan eenzamen in Gorinchem. Een
gemeenschap kan volgens Gerda Schothorst juist een ‘verstaanbare taal’ zijn in een cultuur die
vervreemd is van haar christelijke wortels.183 Tegelijkertijd, zo denkt Wouter Rijneveld, kan die
vervreemding van de christelijke traditie wel eens de reden zijn dat het moeilijk is om contact te
leggen met de buurt.184
OZ100 bestaat al sinds de jaren ’50 en heeft als zodanig veel culturele veranderingen
meegemaakt. Met name de laatste tien jaren ziet de gemeenschap steeds vaker mensen langs
komen die geen weet meer hebben van christelijke waarden en verhalen. De gemeenschap ziet ook
dat er daardoor vaak geen negatieve connotatie meer is met het christelijke geloof. Voor OZ100
betekent deze ruimte ook dat er nieuwe kansen zijn om het leven en werk van de gemeenschap
zichtbaar te maken voor Amsterdam. Er worden tourrondleidingen georganiseerd die een vast
bezoek brengen aan de kapel van de gemeenschap en tijdens (culturele) festivals opent de kapel,
gelegen naast sekstheater Casa Rosso, haar deuren. Brenda Heyink vertelt over één van die keren dat
mensen haar ernaar vroegen: “‘Is dat geen rare plek voor een kapel?’ Ik zei toen: ‘Is dit niet een rare
plek voor een sekstheater!?’”185 De gemeenschap oogst vooral waardering en nieuwsgierigheid naar
het werk dat zij doen op de Wallen. De verschillende sekstheaters zijn bekend met de gemeenschap
en de waardering voor hun werk komt vooral tot uiting in bescherming van de gemeenschap
wanneer deze bedreigd wordt of wanneer de kinderen van de gemeenschap lastiggevallen worden
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door toeristen. De meeste ‘vragende’ reacties op de gemeenschap komen van andere christenen en
van familieleden van gemeenschapsleden zelf.
Voor beide gemeenschappen geldt dat het proces van ontchristianisering niet leidt tot een
verlies van het christelijke profiel. De belangrijkste reden daarvoor is, zoals als eerder naar voren
kwam, de sociale toewijding aan de samenleving die beide gemeenschappen kenmerkt. Tegelijk lijkt
het spreken over de plek van de gemeenschap in de cultuur wel verband te houden met de op
religieus gebied pluralistische samenleving. Met name in OZ100 is een duidelijke verschuiving te zien
in de manier waarop de gemeenschap spreekt over haar christelijke roeping in de wereld. Vooral
vanaf het begin van de 21e eeuw, het moment dat ook Zilt opgericht werd, wordt er door de
gemeenschappen naar gestreefd ‘niet te pretentieus’ te zijn. Beide gemeenschappen willen er
‘gewoon zijn’ voor de ander, niet ‘actief’ maar eerder ‘reactief’, niet ‘missionair’ maar eerder
‘diaconaal’.186 Vanuit de genoemde uitdagingen voor het monastieke ideaal in hoofdstuk 4 zou
gezegd kunnen worden dat beide gemeenschappen, net als veel kerken, moeite hebben met
hervinden van een zelfbewuste positie in een postchristelijke samenleving (zie 4.5).
I NDIVIDUALISERING
Een tweede ontwikkeling is die van individualisering. Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen is het
proces van individualisering mede ingegeven door de christelijke nadruk op het innerlijk leven.
Eerder zagen we al dat ook in de monastieke geschiedenis de nadruk op het individuele geestelijke
leven een belangrijke plaats inneemt. Tegelijk wil het monastieke ideaal daar het leven in
gemeenschap tegenoverzetten.
Voor Zilt wordt het proces van individualisering het meest zichtbaar in de gasten die er komen.
Veel mensen komen uit een sociaal isolement en hebben zelfs in het leven in gemeenschap moeite
om mee te draaien. Ook wordt het gemerkt in de vragen die er zijn over de gemeenschap. Hoewel
het sociaal- maatschappelijke werk gewaardeerd wordt, zijn er vooral vragen over het
gemeenschappelijke leven. Het moeten inleveren van privacy wordt gezien als een grote
belemmering om deel te worden van de gemeenschap, iets wat het ook moeilijk maakt om nieuwe
kernbewoners te vinden. Zilt is ook nadrukkelijk geboren uit de gevolgen van individualisering. De
oprichters ervoeren een tekort in de manier waarop de kerk kon omgaan met mensen uit een sociaal
isolement. Voor de bewoners van Zilt is de gemeenschap zelf een antwoord op deze ontwikkeling. Zij
zien zich geroepen om te laten zien hoe mooi en goed het is om samen te wonen in een samenleving
die “geen plaats heeft voor eenzame mensen”.187 Tegelijkertijd is het voor Zilt de vraag of zij ook in
de toekomst continuïteit kan bieden, mede vanwege de afwezigheid van een ‘verplichte’ vorm van
kernlidmaatschap.
Ook in OZ100 worden de gevolgen van het individualisme gemerkt, maar volgens Zuster Lyke, die
al bijna haar hele leven in de gemeenschap woont, is dat nu niet meer dan vroeger het geval.188
Matthijs Kronemeijer ziet het individualisme vooral terugkomen in hoe mensen in sterke mate bezig
zijn met het maken van hun eigen levensproject. Met name in een stad als Amsterdam is dat volgens
hem goed zichtbaar, ook binnen kerken. Volgens hem zijn veel kerken spiritueel gezien sterk op het
individu gericht. Het gemeenschappelijke leven en de gemeenschappelijke spiritualiteit vormen een
tegenwicht in een cultuur waarin de ontplooiing van het individu als het hoogste goed wordt gezien.
Tegelijkertijd signaleren de bewoners van OZ100 dat het individualisme niet alleen iets van buiten is,
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maar juist ook binnen de gemeenschap. Eerder al zagen we hoe de vele activiteiten bij OZ100 een
druk leggen op de tijd van gemeenschapsleden. Ook op geloofsgebied wordt opgemerkt dat er een
zekere moeite is om elkaar ergens op aan te spreken. Dat geldt niet alleen voor de gemeenschap,
maar ook voor de kerk. Voor OZ100 is het doen van geloften om die reden een belangrijke strategie
om het proces van individualisering tegen te gaan. Elk jaar bekrachtigen de communiteitsleden hun
gelofte: “Ik beloof voor God en voor u dat ik mij aan u en aan de andere leden van de Communiteit
Spe Gaudentes verbind om in gezamenlijke verantwoordelijkheid gestalte te geven aan de roeping
van de communiteit en daardoor tevens aan mijn ambt als christen.”189
Naast deze gelofte aan de communiteit is het volgens Matthijs Kronemeijer van groot belang dat
een gemeenschap altijd een gezamenlijk doel heeft. Een bedreiging van de gemeenschap als het gaat
om individualisme is dat de gemeenschap naar binnen gekeerd raakt. Door een gezamenlijk project
kan dat, alsmede een verlies van het christelijke profiel, worden tegengegaan.190

5.5.

CONCLUSIE

In de voorgaande paragrafen heb ik antwoord gegeven op de in hoofdstuk 1 door mij gestelde
deelvragen. In de conclusie kom ik terug op de hoofdvraag die ik aan het begin van het hoofdstuk
stelde: op welke wijze hanteren twee protestantse leefgemeenschappen, te weten Zilt in Gorinchem
en Oudezijds100 in Amsterdam, de balans van dit monastieke ideaal en op welke wijze ervaren zij
spanningen vanuit de seculiere context?
Ik zal nu per gemeenschap kijken naar de manier waarop de leefgemeenschappen de balans van
het monastieke ideaal hanteren. Daarbij kijk ik ook naar spanningsvelden en strategieën.

5.5.1. ZILT
Zilt lijkt moeite te hebben met het houden van de balans tussen de twee kanten van het monastieke
ideaal. Wel zijn beide kanten aanwezig. Er is een nadruk op het omzien naar elkaar binnen de
gemeenschap. Daarbij komen woorden als familie en vriendschap naar voren. De missie van Zilt is om
een zout te zijn in Gorinchem. Dat doet de gemeenschap vooral door de opvang van eenzamen en
mensen die ‘te licht’ zijn voor het hulpverleningstraject. De gemeenschap is vooral uit praktische
nood geboren en heeft mede daardoor weinig theologische ‘body’. De theologische traditie
waarbinnen Zilt staat kent weinig voorbeelden van het monastieke leven en daardoor lijkt Zilt zelf
ook te moeten zoeken naar een goede vormgeving.
Spanningsveld: Het is voor Zilt dan ook een spanningsveld om te ontdekken waar zij zich op wil
richten. De opvang wordt gezien als belangrijkste taak, maar daarnaast wordt al vanaf het begin
gezocht naar de plek die de buurt inneemt in Zilt. Vooralsnog loopt dat contact vooral via ‘de rand’
van de gemeenschap: oud-bewoners die in de wijk wonen. Door de interne vragen over de koers van
gemeenschap, lijkt het werk in de wijk daardoor moeilijk van de grond te komen. Naast de vragen
over deze ‘externe’ kant van het monastieke ideaal, zoekt de gemeenschap ook naar de plaats die
spirituele vorming in de gemeenschap inneemt. In vergelijking met veel oudere monastieke
voorbeelden is de plaats daarvan niet heel groot. Er is een kapel aanwezig, maar die wordt niet vaak
gebruikt. Ook is de hoeveelheid gemeenschappelijke activiteiten relatief beperkt. Voor de
gemeenschap is in het verleden continuïteit een lastig punt gebleken. Een oorzaak daarvan kan de
snelle doorstroom zijn. Het feit dat Zilt niet met geloften werkt is enerzijds haar kracht, want
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daarmee blijft zij toegankelijk, maar anderzijds ook haar zwakte. Er moet steeds opnieuw een interne
verhouding worden opgebouwd en besluiten over toekomstplannen worden genomen door een
wisselende groep van kernleden.
Strategie: Tegenover dat laatste punt heeft Zilt een lange toetredingsperiode staan. Die maakt dat
nieuwe leden de gemeenschap en de kernleden goed leren kennen en er een sterke band ontstaat
tussen de kernleden. Daarmee kan Zilt kernwaarden als familie-zijn en vriendschappen bouwen een
duidelijke plek geven. Om een te intern gerichte blik te voorkomen heeft Zilt er bewust voor gekozen
externe bestuursleden te hebben die een kritische blik van buiten af kunnen geven. Dat zorgt ervoor
dat er een balans kan worden gevonden tussen haar toewijding aan enerzijds God en elkaar en
anderzijds de cultuur.

5.5.2. OUDEZIJDS100
OZ100 staat bewust in de monastieke traditie en heeft daardoor duidelijke kenmerken van het
monastieke ideaal. Er is een intensief christelijk leven door een vast ritme van gebed en geestelijke
vorming, en er is sprake van concreet engagement aan de cultuur. Waar Zilt vooral vanuit een
praktische hulpvraag lijkt te zijn ontstaan, heeft OZ100 diepere theologische wortels. De
belangrijkste oorzaak daarvan is dat de oprichters zelf theologen waren en hun inspiratie voor OZ100
bij de monastieke traditie vonden.
Spanningsveld: Het gevaar bij OZ100 lijkt dat de gemeenschap zoveel bezig is met haar culturele
engagement, dat zij het gemeenschapsleven uit het oog verliest. Bijna alle communiteitsleden
hebben een baan, zijn actief als vrijwilliger binnen OZ100 en zijn daarnaast communiteitlid. Naast dit
interne spanningsveld is het voor OZ100, net als bij Zilt, de vraag wat de buurt betekent voor het
werk in de gemeenschap. Bij de opvang komen veel mensen die niet een directe verbinding hebben
met de buurt waarin de gemeenschap staat. Juist voor OZ100 is het ook belangrijk in een veranderde
context opnieuw te bepalen wat haar missie is. Daarbij komen vragen over de betekenis van
oecumene en de rol van de buurt.
Strategieën: De grote kracht van OZ100 zijn de geloften en het vaste ritme van de kapeldiensten.
Juist omdat de hulpvraag in Amsterdam groot is, biedt het ritme van de kapeldiensten de nodige
rust. Daarnaast biedt het ook zekerheid aan gasten en aan de buurt dat OZ100 er zal zijn ‘voor als jij
terugkomt’, iets wat kan vanwege de geloften. De leeftijd van de gemeenschap maakt dat zij de
balans van het monastieke ideaal goed heeft weten te vinden, waarbij de interne en externe
beweging elkaar goed lijken te versterken. Daarmee is OZ100 een belangrijk voorbeeld voor andere
(jongere) gemeenschappen die deze balans zoeken. Tegelijk is het de vraag of de gemeenschap, net
als Zilt, in een postchristelijke context goed haar ‘draai’ kan vinden.

5.5.3. CONDITIES VOOR HET MONASTIEKE IDEAAL IN EEN POSTCHRISTELIJKE CONTEXT
De vierde en laatste deelvraag van dit onderzoek was de vraag naar de condities waarbinnen het
mogelijk is gebleken het monastieke ideaal gestalte te geven in een postchristelijke context. De
uitkomsten van die vraag kunnen relevant zijn voor andere, nieuwe en oude gemeenschappen. Op
basis van het onderzoek dat in dit hoofdstuk werd gepresenteerd noem ik de volgende zes condities:
I.
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Een theologisch reservoir. Een belangrijk verschil tussen Zilt en OZ100 is de theologische
achtergrond van beide bewegingen. OZ100 is vanaf het begin duidelijk verankerd in een
theologische achtergrond (namelijk een breed-oecumenische benadering waarin orden binnen
het geheel van de kerk een belangrijke rol spelen). Dit maakt dat gemeenschap een groot
reservoir heeft om uit te putten, wat zorgt voor voortdurende vernieuwing zonder dat grondslag

II.

III.

IV.

V.

VI.

en doelstelling van de gemeenschap ‘ter discussie’ staan. Dat voorkomt ook een lange discussie
over de verhouding tot de kerk.
Bekendheid bij de achterban. Het is belangrijk dat de achterban van een gemeenschap een goed
begrip heeft van de plaats van monastieke gemeenschappen binnen de kerk. Zoals we zagen in
het historisch onderzoek is het protestantisme niet bekend met ordoïde gemeenschappen.
Inherent aan de protestantse theologie is de argwaan naar gemeenschappen die zich
onderscheiden van de lokale kerk. Tegelijkertijd herkennen beide gemeenschappen de soms
kritische reacties van de achterban. Een monastieke of semi-monastieke gemeenschap heeft de
kans als bedreigend te worden ervaren door andere christenen. Dat is enerzijds haar
‘profetische’ kwaliteit, maar vraagt ook om goede samenwerking met de kerkelijke achterban.
Verplichtend kader. De grote kracht van een christelijke leefgemeenschap is de continuïteit die
zij kan waarborgen. In de eerste plaats is dat belangrijk voor gasten. Stabiliteit en continuïteit,
niet voor niets één van de drie monastieke geloften, zijn essentieel. OZ100 heeft daar een
verplichtend karakter aan verbonden via een communiteit. Ondanks een zeker verlies van zowel
flexibiliteit als vrijheid is dat de grote kracht van OZ100. Zij kan daarmee wat betreft zowel
interne als externe dynamiek de continuïteit ook echt waarborgen.
Liturgische gemeenschap. New Monasticism heeft er niet voor niets voor gekozen een liturgisch
dag en jaarrooster in te stellen. Een gemeenschap als OZ100 laat de waarde hiervan zien. Voor
het gemeenschapsleven is een inbedding in een vast vormgegeven geloofskader belangrijk om de
balans tussen het gezamenlijke leven en het werk in de wereld vorm te geven. Met name
‘actieve’ gemeenschappen lopen anders de kans de interne gemeenschap te verliezen. Dat kan
zowel in de band naar elkaar als in de band naar God. Daarmee vormen punt 3 en 4 beide een
strategie tegen het verlies van de interne beweging.
Teleologie/gezamenlijke visie. Beide gemeenschappen vergeleken het leven in de gemeenschap
met een huwelijk. Niet alleen verwijzen ze daarmee naar trouw (stabilitas), maar ook naar het
hebben van een gezamenlijke doelstelling. Elke verbintenis is een verbintenis met het oog op een
doel. Voor gemeenschappen is het van groot belang dat ze weten waarvoor ze bestaan. Dat
voorkomt navelstaren en is bepalend voor de identiteitsvorming van een gemeenschap.
Daarnaast blijkt het in de praktijk zo te zijn dat de ‘externe’ beweging van de gemeenschap
vraagt om een intensivering van het ‘innerlijk’ leven.
Cirkels van toewijding. Het leven in een gemeenschap vraagt veel van christenen. Verschillende
cirkels van toewijding binnen en rondom de gemeenschap bieden ruimte en zorgen voor een
laagdrempelige mogelijkheid om mee te draaien en eventueel verder te groeien. Daarmee
voorzien zowel OZ100 als Zilt in een brug over de kloof die mensen soms kunnen ervaren met
betrekking tot het worden van een ‘totaal toegewijd’ kernlid van een gemeenschap. Daarnaast
vormt de ‘rand’ van de cirkels een belangrijke brug tussen de (seculiere) context en de
gemeenschap.191

Dit zijn de zes belangrijke condities die in dit onderzoek naar voren kwamen met betrekking tot de
vormgeving van het monastieke ideaal in een postchristelijke context. Ze kunnen nieuwe
gemeenschappen helpen valkuilen te voorkomen en een goede start te maken..
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5.5.4. SLOT
Want voor beide gemeenschappen spelen dezelfde uitdagingen een rol. Zoals hierboven naar voren
kwam is het voor beide de vraag hoe zij zich verhouden tot de buurt. Willen de gemeenschappen
vooral een ‘inloopcentrum’ zijn voor iedereen die dat wil, of willen ze ook proactief invloed
uitoefenen op de buurt zelf? Ook geldt voor beide gemeenschappen dat de pluralistische context van
Nederland vragen stelt aan de betekenis van de gemeenschap. Waar tot aan de jaren ’90 een
gemeenschap als OZ100 vrij ‘antithetisch’ was, is dat de laatste jaren sterk veranderd. Zowel OZ100
als Zilt willen ‘niet te pretentieus’ zijn over hun rol en hebben weinig op met een identiteit als
‘contrastgemeenschap’. Ze willen ‘er gewoon zijn’. Het is een vraag hoe zich dit verhoudt tot de
profetische rol die veel oudere monastieke gemeenschappen zichzelf hebben toegedicht. Maar de
minder pretentieuze en minder ‘profetische’ houding lijkt vooralsnog een keuze in contextualisatie
van het evangelie in de postchristelijke cultuur. Daarbij gaat het vooral om een andere manier van
spreken van de gemeenschappen over zichzelf. Want ook als de gemeenschappen zichzelf niet
zouden bestempelen als een ‘contrastgemeenschap’ kan toch geconcludeerd worden dat de
gemeenschappen wel degelijk een contrast vormen met de postchristelijke cultuur waar zij zich in
bewegen.
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6. DISCUSSIE & CONCLUSIE
In de afgelopen hoofdstukken heb ik op verschillende velden onderzoek gedaan naar het monastieke
ideaal. Ik heb gekeken naar de historische ontwikkeling ervan en de manier waarop het binnen het
protestantisme zijn weg vond. Ik heb onderzocht welke uitdagingen en spanningen er vanuit de
postchristelijke cultuur op dit ideaal afkomen. Tot slot heb ik twee leefgemeenschappen onderzocht
en beschreven die concreet gestalte geven aan dit ideaal en gezien hoe zij de balans van het
monastieke ideaal proberen te behouden in de huidige cultuur. Na de discussie zal ik overgaan op
een beantwoording van de hoofdvraag.

6.1.

DISCUSSIE

In de discussie zijn er twee punten waarop ik verder wil ingaan. Het eerste punt is de vraag naar de
verschillende motieven voor het opkomen van het monastieke ideaal in de 21e eeuw. Daarbij komt
ook een vraag naar de toekomst op: in hoeverre is het monastieke ideaal in de wijze waarop het
wordt uitgeleefd een realistische weg voor de kerk in West-Europa? Hiermee raak ik aan het tweede
discussiepunt dat gaat over de monastieke idealen binnen de kerk. Hoe gaat de kerk om met de
‘dubbelheid’ onder christenen (meer of minder toegewijd)? Daaraan gelinkt is ook de vraag wat de
plaats moet zijn van de ‘profetische’ rol van de kerk in een postchristelijk land. Voordat ik verder ga
met de discussie noem ik eerst de drie motieven voor een herleving van het monastieke ideaal in de
21e eeuw.

6.1.1. MOTIEVEN VOOR HET MONASTIEKE IDEAAL IN DE 21E EEUW
Voor de opkomst van het monastieke ideaal in de 21e eeuw zijn drie motieven geïdentificeerd: 1. de
seculiere toestand van de kerk; 2. het einde van het Christendom-tijdperk en 3. het uiteenvallen van
een sociale cohesie en moreel kader in de westerse samenleving.
In hoofdstuk 2 is naar voren gekomen welke motieven een belangrijke rol hebben gespeeld bij
het ontstaan van de eerste monastieke bewegingen. Het ging daarbij om de ‘seculiere’ toestand van
de kerk, de profetische rol van gemeenschappen en de eschatologische dimensie van de kerk. Die
motieven bleken ook in de verdere monastieke geschiedenis steeds bepalend voor het ontstaan van
een vernieuwingsbeweging met monastieke idealen. Volgens iemand als Rolf Boiten, maar ook
anderen, is de toestand van de kerk bepalend voor de opkomst van twee specifieke vormen van kerkzijn: de orden en de sekten. Historisch gezien lijkt de opkomst van een monastieke beweging
inderdaad verbonden met een seculiere toestand van de kerk. Toch creëert deze opvatting een
ecclesiologisch probleem voor hen die het monastieke ideaal uitdragen: wanneer het monastieke
ideaal inderdaad verbonden is met de seculiere toestand van de kerk, hoeveel ruimte is er dan nog
voor een monastieke beweging wanneer die kerk zelf kleiner en misschien ook minder ‘werelds’
wordt? Vooralsnog lijkt het probleem van secularisatie ook binnen de kerk aanwezig te zijn (zie H.4),
maar wanneer de kerk kleiner en krachtiger wordt, kan dit motief dus verdwijnen.
Het tweede motief is het einde van het Christendom-tijdperk. Zowel in neo-Anabaptistische
literatuur alsook in andere monastieke literatuur wordt vermeld dat de ‘seculiere’ toestand van de
kerk ten tijde van de eerste kloosters het gevolg is van de bekering van Constantijn en zijn poging om
een synthese te creëren tussen kerk en wereld. De gedachte was toen: eschatologie en profetie zijn
niet meer nodig, want Gods komende rijk vindt vervulling in de kerk. Nu in het postchristelijke
westen die vermenging tussen kerk en wereld afneemt, spreken velen over het einde van de
‘Christendom’ periode. Als de Christendom-periode inderdaad is afgelopen, in hoeverre is er dan nog
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ruimte voor een ‘orde’ naast de lokale kerkgemeenschap? Want is de monastiek zelf niet vooral een
protest tegen de Christendom-periode en daarmee nu dus ‘overbodig’? Wat dat betreft zijn veel neoAnabaptisten consequent in hun ecclesiologie. Waar voor veel monastieke gemeenschappen de orde
bedoeld is als een profetisch protest naast en voor de kerk, redeneren neo-Anabaptisten dat de kerk
zelf die plaats van orden moet innemen. Zij kunnen daarin aansluiten bij zowel Augustinus alsook
Luther die het monastieke leven inderdaad als model zagen voor alle christenen. Het einde van het
Christendom-tijdperk betekent dan dus een terugkeer naar de kerk zoals deze was vóór Constantijn,
en voor het moment dat kerk en politiek zich met elkaar vermengden. Overigens wordt hierbij een
nadrukkelijke keuze gemaakt voor een moreel zuivere kerk, zo getuigt ook het werk van Hauerwas.
Hij vindt dat er nagedacht moet worden over wat wij ‘kerk’ noemen en gelooft dat veel ‘gewone’
christenen inderdaad niet leven zoals het zou moeten.192 Een herdefiniëring van het kerkbegrip aan
de hand van haar praxis is volgens hem daarmee noodzakelijk.193
Het laatste motief komt vanuit een heel andere hoek, namelijk die van de communitaristen.
Volgens MacIntyre is het ontstaan van de monastiek niet zozeer het gevolg van de bekering van
Constantijn, maar van het uiteenvallen van het Romeinse rijk. De morele gemeenschappen van
Benedictus en andere kloostervaders waren een manier om in een uiteengevallen en ‘donkere’
wereld overeind te blijven. Dat is volgens MacIntyre nu niet anders. Opnieuw valt een rijk uiteen: het
westerse Verlichtingsrijk. Nu we leven op de ruïnes van een mislukt Verlichtingsproject is er een
nieuwe beweging nodig van gemeenschappen met een gezamenlijk moreel kader.
Deze drie motieven vormen vandaag de dag de belangrijkste drijfveer voor het beginnen van
een monastieke gemeenschap in West-Europa. De kerk in Nederland seculariseert, ook van binnen,
er is een einde gekomen aan de dominante positie van het christendom in de samenleving en haar
‘vermenging’ met politieke macht, en de westerse samenleving zit in een morele crisis. Ik bespreek
motief één en drie (secularisering in de kerk en het wegvallen van het morele kader) in 6.1.2. en
motief twee (het einde van het christendom) in 6.1.3. Bij deze laatste zal ik ook ingaan om de vragen
rondom de ‘dubbelheid’ onder christenen.

6.1.2. INTERNE SECULARISATIE EN HET WEGVALLEN VAN HET MORELE KADER
Wat het eerste motief betreft ben ik het eens met Koffeman en anderen dat de monastieke orde een
legale plaats moet krijgen in de protestantse ecclesiologie om zo ruimte te bieden aan vernieuwing
wanneer de kerk ‘te seculier’ wordt. Historisch gezien is het duidelijk dat er steeds een groep was die
koos voor een toegewijder leven om de kerk een ideaal voor te spiegelen wat eigenlijk haar ideaal
zou moeten zijn. De belangrijkste oorzaak achter de vele scheuringen in de protestantse traditie is de
onmogelijkheid om aan deze verschillende vormen van toewijding ruimte te bieden. Ik pleit voor een
ecclesiologische ruimte voor de orden, naast de bestaande kerken. Het gaat daarbij niet om een
onderscheid tussen ‘gered’ en ‘niet gered’. Ook is het niet de enige vorm van toewijding die een
christen kan hebben. Het biedt een mogelijk voor een groep christenen om zich te verenigingen in
gebed, gemeenschap en sociaal engagement, niet als onderscheid naar de lokale kerk, maar als
‘wenkend perspectief’. Ook het derde motief lijkt een relevante reden te zijn voor het beginnen van
een monastieke gemeenschap. Toch hebben communitaristen als MacIntyre vooral de samenleving
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voor ogen wanneer hij spreekt over monastieke gemeenschappen en niet zozeer de kerk. Het gaat
hier niet om de gemeenschap op zich, maar om een behoud van de moraal. Zijn redenering is dat een
monastieke gemeenschap noodzakelijk is voor de komende ‘donkere’ eeuwen. Maar het is de vraag
of de monastieke gemeenschap van Benedictus om die reden is gestart, of dat het ‘behouden van de
moraal’ vooral een gevolg was van het monastieke leven. Hiermee wordt de vraag gesteld of van de
kerk inderdaad wordt gevraagd om zich in te zetten voor het behoud van de moraal in de (in dit geval
westerse) cultuur. Volgens mij kan een gemeenschap die zich inzet voor het behoud van de moraal
juist daarmee haar ‘civiliseringstaak’ een extra impuls geven. Een holistische kijk op missie betekent
mijns insziens dat de kerk zich juist ook inzet voor voor het terugbrengen van moraal in een
samenleving. Maar anders dan dat tijdens de Reformatie het geval was, gaat dat wat mij betreft niet
van boven af via de overheid, maar via de zogenaamde ‘grassroots’ gemeenschappen, zoals
christelijke leefgemeenschappen. Daarmee erkennen ze tegelijk hun marginale positie in de
sameleving en hun civiliserings-taak in de wereld. New Monasticism heeft wat dat betreft zeker een
interessante opvatting. Zij wil niet alleen een spiegel naar de kerk toe zijn, maar zij wil ook een rol
spelen in het ‘helen van de fragmentatie’ van de samenleving. Juist in het monastieke ideaal speelt
de sociale toewijding aan de wereld een belangrijke rol. Monastieke gemeenschappen kunnen een
belangrijke functie vervullen, en doen dat ook, om juist in een steeds meer individuele cultuur een
vaste plek van gemeenschap te bieden.

6.1.3. DUBBELHEID ONDER CHRISTENEN
Het tweede motief is complexer. De suggestie achter dit motief is dat de kerk vóór de periode van het
Christendom was als een monastieke gemeenschap: contrasterend, profetisch en ‘moreel zuiver’. In
mijn onderzoek ben ik niet ingegaan op de monastieke elementen van de vroege kerk van vóór het
begin van de monastieke geschiedenis. Wel konden we zien dat in de Bijbel het monastieke ideaal
ook al naar voren kwam. Daarbij zagen we ook dat in de Bijbel zowel de lijn te vinden is van culturele
oppositie, als die van osmose (aanpassing). De discussie achter dit motief is die van de dubbelheid
onder christenen. Voor zowel Luther als Augustinus was het monastieke leven een ideaal voor iedere
christen. Toch erkenden zij allebei dat ze met een probleem zaten. Veel West-Europeanen waren
oppervlakkig christelijk; wel gedoopt, maar weinig toegewijd. Luthers principiële overtuiging was dat
alle gedoopte mensen christen waren, en dus ook geroepen werden tot een monastiek leven. Hij
wees om die reden een onderscheid tussen ‘toegewijden’ en ‘gewone’ christenen af. Het gevolg was,
zoals we zagen, een onvrede binnen de kerk over de lauwheid en ‘wereldgelijkvormigheid’. Ook
binnen het Calvinisme is dat te zien. Tegelijkertijd zijn er binnen het Calvinisme steeds pogingen
geweest om heel de kerk tot toewijding te brengen, met als gevolg veel scheuringen over tal van
theologische kwesties en gebruiken. Anabaptisten en ook neo-Anabaptisten ‘lossen dit probleem op’
door het geloof nadrukkelijker tot een keuze te maken en de morele lat hoger te leggen. Voor de
vroege Anabaptisten kwam dit tot uiting in de keuzedoop. Daarmee komt het neo-Anabaptisme in de
buurt van wat Luther en Augustinus voor ogen hadden: een christelijke kerk met monastieke idealen
hoog op de agenda.
Ook binnen protestantse kringen blijft de discussie hierover oplaaien. Verschillende nieuwe
boeken leggen nadruk op meer gemeenschap, meer spirituele vorming en meer sociaalmaatschappelijke actie.194 Toch blijft de vraag: hoe ga je om met christenen die niet meer willen?
Veel nieuwe kerkvormen richten zich op het idee dat de kerk bestaat uit mensen die daar in volle
194
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overtuiging voor hebben gekozen en zich daar ook volledig voor inzetten, maar hoe ga je dan om met
mensen die twijfelen, weinig tijd vrijmaken en niet zo toegewijd zijn? Nederland, maar ook andere
landen, kent een geschiedenis van volkskerken die daar volop ruimte voor boden. De vraag achter dit
probleem is of de kerk moet streven naar zo veel mogelijk (interne morele) zuiverheid, of naar
(sociaal-maatschappelijke, spirituele) invloed. Gaat het zendingsproces via het ‘discipel voor discipel’principe de wereld door, of via grotere oppervlakkige bekeringen die later kunnen worden
‘geperfectioneerd’?195
Ik denk dat veel monastieke gemeenschappen, waaronder de onderzochte gemeenschappen,
laten zien dat beide nodig zijn. Net als bij het monastieke ideaal is het hierbij de meest vruchtbare
positie om de balans tussen beiden te behouden. Het model dat veel monastieke gemeenschappen
hebben kan als belangrijke inspiratie dienen voor de kerk, zoals eerder ook vaak is gebeurd. Dat is
namelijk het model van verschillende kringen van toewijding. Bij een gemeenschap als OZ100 is er
een grote kring van mensen die meedraaien als vrijwilliger. Het bereik van OZ100 is groot, ook buiten
de christelijke kring.196 Hoe dichter de cirkel bij het middelpunt staat, hoe meer er sprake is van
toewijding aan de gemeenschap, zowel geestelijk alsook praktisch. De kerk zal ruimte moeten bieden
aan die verschillende vormen. Ze gaan niet over gered zijn of niet gered zijn. Tegelijk kan worden
vastgehouden aan het ideaal: een toegewijd leven. Daarmee lijkt het op het model van Augustinus en
Luther: een toegewijd leven als ideaal voor iedereen. Het grote verschil tussen de tijd van Augustinus
en Luther en onze tijd is dat er nu geen sprake is van een hiërarchisch onderscheid. In de praktijk van
OZ100 blijkt dit bijvoorbeeld ook niet geval te zijn. Het is alleen het schort van de communiteitsleden
dat een bepaalde positie aangeeft, maar voor hetzelfde geld waren de rollen omgedraaid. Uit de
interviews en observaties blijkt ook dat veel van de gasten geen idee hebben wie welke positie in de
gemeenschap bekleedt; er is sprake van gelijkheid.
Is het klooster daarmee een ‘missionair model’? Monastieke gemeenschappen kunnen in een
postchristelijke context een toegankelijkere manier zijn om in aanraking te komen met het evangelie.
Natuurlijk vanwege de kleinschaligheid en nadruk op gemeenschap. Maar ook vanwege de
verschillende kringen van toewijding en de sociale betrokkenheid. Ze hebben daarmee een groot
bereik buiten de christelijke wereld. Daarnaast laat de historische beschrijving ook zien dat het
‘missionaire’ niet alleen geldt richting de seculiere cultuur, maar juist ook naar kerken. Hoewel het
bestaan van monastieke gemeenschappen naast de lokale kerk soms als bedreigend wordt ervaren,
maakt het ook dat er bewust nagedacht moet worden over de eigen roeping van de lokale kerk.

6.1.4. HET MONASTIEKE IDEAAL IN DE 21E EEUW
In hoofdstuk 4 heb ik gekeken naar de betekenis van het proces van secularisatie voor het
monastieke ideaal. Daar werd geconcludeerd dat het voor gemeenschappen met een monastiek
ideaal een uitdaging zal zijn om de twee kanten van het ideaal samen te houden. Gemeenschappen
kunnen eenvoudig ‘vluchten’ uit een postchristelijke wereld waarin zij vooral vervreemding en
afstand ervaren (sektarisme). Tegelijkertijd bestaat er de mogelijkheid van ‘interne secularisatie’
waarbij de gemeenschappen eveneens aan betekenis inboeten, maar in dat geval juist door een
gebrek aan profiel op (onderscheidende) inhoud.
De realiteit van de onderzochte gemeenschappen bleek overeenkomsten te vertonen met de
veronderstelde ‘bedreigingen’. Zowel het gevaar van naarbinnen-gekeerdheid kwam naar voren
alsook het gevaar van (interne) secularisatie. Met name OZ100 had verschillende ‘strategieën’
195
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ontwikkeleld om met deze bedreigingen om te gaan.
Tegelijkertijd is het voor beide
gemeenschappen lastig om hun weg te vinden in de seculiere context van Nederland. Hoewel ze
beide begonnen zijn als diaconale gemeenschappen, is de manier waarop ze over zichzelf spreken
bescheiden, maar ook aarzelend. Het lijkt alsof de gemeenschappen moeite hebben met het vinden
van hun weg in een cultuur die hen niet zo goed begrijpt. Hoewel er bewondering is voor het werk
dat ze doen, is er ook een grotere drempel om in contact te komen met de gemeenschappen, zo
blijkt uit de moeiten die de gemeenschappen hebben in het contact met de buurt. Voor beide
gemeenschappen geldt dat de gasten die er via de officiële weg zijn gekomen (plaatselijke overheid,
kerken) de belangrijkste weg zijn voor het vinden van nieuwe contacten.
Het is opvallend dat voor beide gemeenschappen geldt dat de meeste kritische reacties komen
vanuit de christelijke wereld. Hoewel gemeenschappen daar geen aanleiding voor geven, moeten zij
steeds het beeld corrigeren dat het leven in een (monastieke) gemeenschap zou staan voor een
beter christelijk leven. Waar de cultuur de gemeenschappen vooral ‘interessant’ vindt, zijn de
gemeenschappen voor kerken eerder bedreigend. Wellicht heeft dat ermee te maken dat kerken
door het bestaan van de leefgemeenschappen worden gedwongen om na te denken over hun eigen
(missionaire) positie in een postchristelijke cultuur.
Het monastieke ideaal in de 21e eeuw is volgens mij van grote waarde wanneer het de kerk durft
voor te gaan in het inslaan van nieuwe wegen. Het zal haar minderheidspositie in de cultuur moeten
accepteren en er bewust van zijn dat haar ideaal niet meer een ideaal is van heel de samenleving. De
onderzochte gemeenschappen in Nederland hebben verschillende achtergronden en als gevolg
daarvan ook een verschillende visie op hun taak en roeping in de wereld. Tegelijkertijd delen ze het
verlangen naar een toegewijd leven van gebed en gemeenschap, en het geloof dat het christendom
iets betekent voor de seculiere cultuur. Ik denk dat New Monasticism in Amerika een goede,
cultuurbewuste visie heeft op de manier waarop gemeenschappen juist in een postchristelijke en
laat-moderne cultuur van krachtige betekenis kunnen zijn, zonder daarbij terug te verlangen naar
hun ‘bevoorrechte’ positie in de Christendom-periode.

6.2.

CONCLUSIE

Aan het einde van deze scriptie kom ik tot de conclusie van mijn onderzoek. Daarbij haal ik de vraag
naar voren die aan het begin van dit onderzoek werd gesteld: Hoe hanteren protestantse
leefgemeenschappen in seculier Nederland de balans tussen de christelijke roeping tot beïnvloeding
van de wereld enerzijds en het verlangen naar een toegewijd leven in gemeenschap, gericht op God
en elkaar, zonder verlies van christelijk profiel enerzijds en vervreemding van de cultuur anderzijds?
Op basis van het onderzoek kom ik tot de volgende conclusies.
1. In het eerste deel heb ik gezocht naar het monastieke ideaal in de christelijke traditie. Daarin
kwam naar voren dat de oorsprong van het monastieke ideaal (van toewijding aan God en elkaar
enerzijds en toewijding aan de wereld anderzijds) ligt in de christelijke theologie. Augustinus noemde
het eventuele ervaren conflict tussen deze twee kanten eenvruchtbaar conflict. Luthers poging om
dat ideaal te laten gelden voor iedere christen, leidde tot een protestants monastieke kerkbeweging
(het Anabaptisme) en een versplintering van dat ideaal (in lutherse en calvinistische kerken).
Bekering en civilisering werden als gevolg daarvan uit elkaar getrokken. Vanaf de 20e eeuw werd het
verlangen naar een protestantse monastieke beweging sterker, zoals zichtbaar in Taizé, Iona,
Finkenwalde. De (protestantse) kritiek dat gemeenschappen cultureel afzijdig zijn is verschillende
keren weerlegd. Concluderend kan over het monastieke ideaal worden gezegd:
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Er zijn in de 21e eeuw drie motieven voor een opkomst van het monastieke ideaal. Dat is de
(seculiere) toestand van de kerk, het wegvallen van samenhang in de westerse cultuur en het
vermeende einde van het ‘Christendom-tijdperk’ en daarmee samenhangend, een terugkeer van
de eschatologische dimensie binnen het westerse christendom.
Het monastieke ideaal staat niet voor een terugtrekking uit de cultuur, maar voor een afwijzing
(en daarmee pogingen tot beïnvloeding) van de wereld op punten waar die niet overeenkomt
met het evangelie. De gemeenschappen willen nadrukkelijk zich niet alleen focussen op de
persoonlijke bekering, maar eveneens invloed uitoefenen op de cultuur. Voor deze toegewijde
gemeenschappen dreigt altijd het gevaar van sectarisme enerzijds en secularisering anderzijds.

2. De veranderde postchristelijke context legt een grote druk op christenen die het monastieke ideaal
in de 21e eeuw willen uitleven. De westerse cultuur heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt wat
betreft de ontwikkeling van het ‘ik’, het beeld van ‘het heilige’ en de plaats van toegewijde
christenen in de samenleving. De toenemende afstand tussen christenen en niet-christenen zorgt
voor een afstand die kan leiden tot waardering en bewondering vanwege de authentieke levensstijl
van mensen die in een gemeenschap wonen en opkomen voor zwakken. Tegelijkertijd kan er ook
ergernis en onbegrip zijn wanneer christenen niet alleen maar een ‘lieve’ boodschap brengen, maar
ook spreken over waarheid en kwaad. Daarmee raken we ook aan het veranderde mensbeeld van de
21e eeuw. Andere waarden zijn belangrijk geworden: moed, zelfstandigheid en zelfredzaamheid
kunnen zorgen voor een verharde houding naar ‘zwakken’ in de samenleving. De gevolgen van
ontchristianisering en individualisering kunnen gemakkelijk leiden tot een terugtrekking uit de
cultuur of juist een verlies van het christelijke profiel.
3. Uit het onderzoek onder twee gemeenschappen blijkt hoe zij in een postchristelijke context de
balans van het monastieke ideaal handhaven. Beide gemeenschappen hebben veel kenmerken van
het monastieke ideaal en proberen ook bewust de balans tussen de twee ‘polen’ te houden. Aan het
eind van hoofdstuk 5 werden zes condities genoemd die, op basis van dit onderzoek, als essentieel
kunnen worden gezien voor christelijke leefgemeenschappen in een postchristelijke cultuur. Paas
suggereert dat in een seculiere cultuur het eenvoudig wordt om de nadruk op persoonlijke bekering
los te koppelen van het verlangen naar invloed op de samenleving. De onderzochte gemeenschappen
willen beide bij elkaar houden maar ervaren ook spanning richting de samenleving. Beide
gemeenschappen hebben een grote nadruk op gastvrijheid en gastopvang. Hoewel er voor de
gastopvang genoeg mensen gevonden worden, blijkt het lastig om van concrete betekenis zijn voor
de buurt waarin de gemeenschap gevestigd is. De postchristelijke context maakt dat
gemeenschappen zullen moeten zoeken naar hoe zij van concrete (toevoegende) betekenis kunnen
zijn in de samenleving.
Ook in de veranderde context van de 21e eeuw blijft het monastieke ideaal een aantrekkelijke en
noodzakelijke weg. Het monastieke ideaal kan christenen in het Westen ervan weerhouden om
alleen nadruk te leggen op individuele bekering. Monastieke gemeenschappen hebben altijd de
nadruk gelegd op de roeping in de wereld. Monastieke leefgemeenschappen kunnen de kerk tot
voorbeeld zijn en een concrete oefenplaats zijn om die spanning te laten bestaan. Toch mag het gee
uitbesteding worden aan deze gemeenschappen. In zekere zin bestaan deze gemeenschappen in de
hoop dat ze op een dag overbodig zullen worden.
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