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VOORWERK 
Basis en achtergrond van dit boekje. Onze eigen leefregel, de Regel 
van Benedictus, staat in dit boekje centraal. De invalshoek daarbij is de 
vraag: Hoe lezen en beleven wij deze eeuwenoude tekst anno nu, hier 
op Schiermonnikoog?  

Samen geschreven. Naast ons samenleven op dit eiland onder de 
Regel van Benedictus was vooral onze broederlijke uitwisseling over 
de Regel van Benedictus voor mij, br. Alberic, de belangrijkste 
inspiratiebron bij het schrijven van dit boekje.  

Ik was bijna dertig jaar oud toen ik als monnik begon. Dat was in Abdij 
Sion, een groot abdijcomplex in Diepenveen waar toen bijna veertig 



broeders leefden. Bijna dertig jaar later waren er nog acht broeders 
over. We besloten de abdij in Diepenveen achter ons te laten en een 
doorstart te maken op Schiermonnikoog.  

Vanaf links: brs. Vincentius,   Romero,    Paulus,      Columba,       Jelke,      Aloysius,         Alberic. 
Brs. Romero, Columba, Aloysius verblijven in het moederhuis te Westmalle. Kluizenaar David 
(staat niet op de foto) heeft een tijdelijke kluis elders gevonden. Als het nieuwe klooster klaar is 
kunnen de broeders weer bijeenkomen. 

 
Pionieren op Schiermonnikoog. Het monniksleven is voor ons niet 
nieuw. Onze abdij in Diepenveen werd gesticht in 1883 en we zijn 
geworteld in de eeuwenlange traditie van monniksleven die in de 
eerste eeuwen van het christendom begon.  
Onze ervaring van monnik-zijn hier op het eiland is echter nog relatief 
jong: pas vanaf eind december 2015 wonen er vier broeders op 
Schiermonnikoog. Ons gewone leven als monnik gaat gewoon door, 
maar toch voelt het als pionieren. De verstilde en natuurlijke sfeer van 
het eiland helpt ons, maar nog meer merken we dat monniksleven op 
kleine schaal de kwaliteit van ons leven zeer ten goede komt.  

Herontdekken van de Regel. Na wat inleidende woorden aan het 
begin van zijn Regel schrijft Benedictus: We willen er nu toe overgaan 
een regel op te stellen … (RB 1,13). Het klinkt bijna alsof je over zijn 
schouder mee mag kijken terwijl hij de pen pakt om zijn Regel te 
schrijven. Die frisheid van een vers geschreven Regel ontdekken we 
hier opnieuw. De Regel van Benedictus komt in onze kleine 
gemeenschap op dit eiland fris en nieuw tot zijn recht. Dit boekje 
biedt slechts een momentopname.  

Vind je het net zo spannend als wij om in de context van onze eeuw 
en bijbehorend levensgevoel de aloude Regel van Benedictus 
opnieuw te ontdekken? Je wordt van harte uitgenodigd om met ons 
mee te lezen in de Regel van Benedictus. Tegelijk krijg je dan een 
kijkje in ons leven als monnik hier op Schiermonnikoog.  
 

Christus als hart van de Regel. De Regel van Benedictus “als nieuw” 
te lezen is niet hetzelfde als uit zijn op nieuwigheden. Integendeel. Echt 
indrukwekkend zijn juist ontdekkingen die oeroud en van alle tijden 
zijn maar zo haaks op onze tijd staan dat ze heel erg nieuw lijken. Te 
beginnen de ‘ontdekking’ van Christus, die dezelfde is - gisteren, 
vandaag en altijd (Hebr. 13,8). Christus, die ons allen tezamen tot het 
eeuwig leven moge geleiden (RB 72,12), komt voor de monnik op de 
eerste plaats.  



Benedictus noemt Christus de ware Koning (Prol 3), hij moedigt zijn 
monniken aan om niets boven de liefde van en voor Christus te stellen 
(RB 4,21) en hij gaat er van uit dat zijn monniken niets méér ter harte 
gaat dan Christus (RB 5,2), en dat zij volstrekt niets boven Christus 
stellen, Christus die ons allen tezamen tot het eeuwig leven moge 
geleiden  (RB 72,11-12).  

Maar in zijn levensloop kan het soms lang duren voordat een monnik 
erachter komt dat er niets boven de liefde van Christus gaat (RB 4,21) en 
dat er een vreugde bestaat die alle angst verdrijft als hij leert leven uit 
liefde tot Christus (RB 7,69).  

Iets over Benedictus en zijn Regel 
 
Benedictus’ tijd. We moeten pakweg vijftien eeuwen terug in de tijd 
om bij Benedictus en zijn Regel uit te komen. Benedictus leefde 
ergens tussen 480 en 547 na Christus. Zijn Regel werd na het jaar 800 
de meest gangbare kloosterregel in West-Europa en inspireert tot op 
heden mensen binnen en buiten het klooster. 
 
Benedictus vandaag. Vandaag de dag leven er wereldwijd mannen 
(monniken) en vrouwen (monialen) volgens de Regel van Benedictus. 
Zo ook wij, monniken van Schiermonnikoog. Onze gemeenschap 
hoort bij de orde van de cisterciënzers van de strikte observantie  
(OCSO). We zijn ook bekend als trappisten. Als we het even bij onze 
orde houden, dan gaat het om pakweg 1600 monniken en 1500 
monialen. Maar onze orde is slechts een deeltje van de waaier van 
monniken en monialen die volgens de Regel van Benedictus leven. 
 
Letter en geest. Benedictus schreef zijn Regel als een gepast 
antwoord op zijn eigen tijd. Zijn gedegen antwoord blijft ons tot op 
de dag van vandaag prikkelen en inspireren om ons eigen gepaste 
antwoord te vinden op onze eigen tijd, met onze wortels diep in de 
aloude traditie waarin Benedictus staat. Zo is de Regel een brontekst, 
die we niet letterlijk naleven maar die voor ons wel tot kader en 
basisoriëntatie is voor een monastiek leven dat een gepast antwoord 
mag heten op onze eigen tijd. De tekst van de Regel van Benedictus 
kun je vinden op www.kloosterbibliotheek.nl.  

In die digitale bibliotheek www.kloosterbibliotheek.nl vind je ook hoe 
de Regel gestalte heeft gekregen in een leefregel voor monniken en 
monialen van onze huidige tijd: de Constituties van onze orde 
(OCSO). Wij zijn blij met deze Constituties. Met deze leefregel voelen 
we ons thuis in de monastieke traditie op een manier die aangesloten 
is op onze eigen tijd, hoewel ook deze tekst in iedere gemeenschap 
en in iedere monnik weer opnieuw gestalte moet krijgen. In dit 
boekje beperken we ons tot de Regel van Benedictus. In een volgend 
deeltje, ‘Grond onder de voeten’,  zullen we dieper ingaan op de 
Constituties.  

http://www.kloosterbibliotheek.nl/
http://www.kloosterbibliotheek.nl/


Wat biedt het mij? Wees gewaarschuwd: de Regel en de 
Constituties zijn stevige teksten die zich niet zomaar even laten lezen. 
Maar als je deze teksten weet te ontsluiten en ze tot je gaan spreken, 
dan heb je wel een toegang gevonden tot een rijke bron die ook 
jouw leven kan voeden en vormen. Dit boekje wil zo’n toegang zijn.  

Hopelijk motiveert dit boekje je zodanig dat geen moeite je te veel is 
om de weg naar deze bronnen op te delven. Wie zich serieus toelegt 
op een leven met God – of op welke levenswijze of roeping dan ook!- 
zal ondervinden dat een diepe motivatie nodig is om de weg over 
toppen en dalen heen ten einde toe te gaan.  

Hier op Schiermonnikoog. Laten we na deze inleidende woorden 
eens gaan kijken naar wat het voor ons monniken hier op 
Schiermonnikoog dan inhoudt, een leven volgens de Regel van 
Benedictus.  
 
 

1.  De levensstroom van de Regel van 
Benedictus  
 

Inhoud en bedoeling van de Regel. 
 
STUURMAN 
Ik ben de stuurman van mijn eigen leven, niemand anders dan 
ikzelf kan mijn leven leiden. Deze waarheid als een koe is in onze 
tijd bij velen diep doorgedrongen en tot een vanzelfsprekend 
levensgevoel geworden. Het is zonder meer een goede en 
gezonde basis om jezelf te ervaren als de ‘ik’ die jouw eigen 
leven leidt. De werkelijkheid van het bestaan leert je intussen, 
door regelmatig op je bek te gaan of met je kop tegen te muur 
te lopen, dat je als stuurman, hoe goed je ook bent, tegen 
beperkingen aanloopt.  
Stuklopen op je eigen grenzen is een harde boodschap 
waardoor er evenwel iets positiefs in jou kan openbreken naar 
wijdere horizonten. Behalve een “ik” is er ook een “wij”. Maar 
ook als je samen met anderen een ‘wij’ vormt dringt zich 
onontkoombaar het besef op dat de meest fundamentele zaken 
buiten elke menselijke stuurmacht vallen, dat je op menselijke 
onmacht stuit.  
Wie weet mag je in je leven ontdekken dat aan het woordje 
´god´ een levende realiteit beantwoordt. Een God die groter is 
dan jij als individu en die ons, mensen, ver overstijgt. Een God 
die volledig betrouwbaar is op een manier die telkens weer 
verrast.  
Wie weet mag de eenzame stuurman die je eerst was gaan 
proeven wat het betekent om ‘schipper naast God’ te zijn en je 
levenskoers toe te vertrouwen aan Hem. Je vindt jezelf dan 



terug, maar nu op een levensstroom die zoveel groter is dan 
jouw eigen kleine leven of welke menselijke werkelijkheid ook. 
 

NAAR GOD TOE OF NIET 
Met God kom je in een wijd landschap, een landschap waar God 
en jij elkaar minstens even vaak ontmoeten als mislopen. Hier 
heeft Benedictus iets te zeggen. Benedictus benoemt twee 
manieren van leven, die allebei dwars door ons heen stromen: 
een leven dat zich naar God toe beweegt en een leven dat zich 
aan God tracht te onttrekken. Een leven los van God bestaat bij 
Benedictus niet. Altijd blijft God het centrum van je bestaan, 
ook al erken je die realiteit niet. Wie is dan God? Over Wie heeft 
Benedictus het? 
 

TERUG NAAR CHRISTUS 
Misschien is het verrassend maar met “God” heeft Benedictus 
vooral Christus voor ogen. Christus is God? In onze tijd gaan de 
wenkbrauwen dan al gauw omhoog. Men ervaart Jezus 
doorgaans eerder als een gewone mens die iets bijzonders te 
vertellen heeft. Benedictus ziet in deze gewone mens God, God 
die juist als mens is gekomen om ons de goddelijke 
levensstroom in te trekken.  
 
Onderstaand plaatje vond ik ooit ergens: Jezus Christus tussen 
een aardse wereldbol en een hemelse sfeer in, beiden met elkaar 
verbindend. 

 
Voor mij is dit een mooie uitbeelding van de visie en beleving 
van Benedictus. Hier wordt zichtbaar gemaakt hoe God en mens 
één zijn in Christus, en ook hoe wij in die eenheid kunnen delen 
in Christus. 
 
 
 



ONZE TERUGKEER NAAR CHRISTUS 
Juist doordat Christus, als Gods Zoon, mens was zoals wij, reikt 
Hij ons een hand toe die ons werkelijk redding kan bieden en 
ons, mét ons menszijn, kan doen delen in het goddelijke leven. 
Die goddelijke levensstroom is een eindeloze stroom, een 
oneindige liefde, die alle leven omvat, ook het leven door de 
dood heen. Christus komt ons tegemoet vanuit God, als God, en 
tegelijk op menselijk niveau, zodat God bereikbaar voor ons 
wordt. Komt allen tot Mij is zijn uitnodiging, om het goddelijk 
leven binnen te gaan. Zoals al eerder is gezegd staat de hele 
Regel in het teken van onze terugkeer naar Christus.  
 

DWAALGAST 
Terugkeer impliceert dat je aan het afdwalen bent. De monnik 
weet hoe vaak hij hopeloos verloren ronddoolt, ver van God 
vandaan. Hij treft zichzelf aan als een dwaalgast. Met lede ogen 
constateert hij dat hij zich haast onophoudelijk laat meetrekken 
door de stroom die hem van God verwijdert.  
 

SPARTELEN 
Dat is eigenlijk vreemd, want hij weet het maar al te goed: de 
stroom die ons van God verwijdert droogt gaandeweg op om te 
eindigen in een dor bestaan ten dode. Deze stroom oogt echter 
in aanvang telkens weer uiterst aantrekkelijk. Los van God krijg 
je de kick dat je je helemaal stuurman van je eigen leven voelt. 
Je hebt God niet nodig om gelukkig te worden. Instant geluk is 
telkens voorhanden. Het is een illusie, meestal ook dat gevoel 
van stuurman zijn, want in feite laat je je dan sturen door 
begeertes met beperkte houdbaarheid, maar toch lonkt het 
telkens weer. En waarom gebeurt dit toch? Zelfs de meest 
edelmoedige mens krijgt ermee te maken. Zelfs een mens, die 
zich vol goede wil op het goede pad waagt, ondervindt 
moeilijkheden. Waar is God, als de mens ligt te spartelen te 
midden van deze stromen?  Waarom legt God niet de rode loper 
voor ons uit en maakt Hij het niet wat makkelijker voor ons? 
 
UITREIKEN: TRANEN VAN PIJN 
Zolang de hunkering naar God de overhand heeft lijkt alles 
moeiteloos de goede kant op te gaan, maar zodra die steun 
wegvalt blijft de monnik achter, krachteloos. Stoere wilskracht 
die dan gemobiliseerd wordt blijft steken in louter 
mensenwerk, terwijl wat hier gevraagd wordt boven de macht 
van menselijke wilskracht uitgaat. Want zelfs gezonde 
wilskracht, ook als het gepaard gaat met een helder inzicht, zal 
onherroepelijk bezwijken in momenten van zwakte. Juist een 
monnik, iemand die alles op alles zet om bij God te zijn, zal dan 
tranen voelen opkomen, daadwerkelijk of gevoelsmatig, terwijl 
hij zich geheel en al, met al zijn krachten en zwakheden, 



biddend op God afstemt. God kom mij te hulp, Heer haast U mij 
te helpen. In zijn machteloosheid voelt de monnik hoe de hand 
van Christus, ooit in machteloosheid gekruisigd om dit bestaan 
ten dode ten volle met elke mens te delen, hem nu wordt 
aangereikt om op te staan en op weg te gaan.  
 

GEBORGEN IN OVERGAVE: TRANEN VAN DANK 
In deze overgave aan Christus, zo mag de monnik ervaren, is er 
niets meer wat hem van God af kan houden. Niets zal ons 
kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze 
Heer (Romeinen 8,39).  
Geen tegenkracht waaraan de monnik ten prooi valt heeft 
werkelijke macht over hem, ook al lijkt de werkelijkheid dit 
tegen te spreken. Een stroom van genade vloeit de monnik toe, 
waardoor hij tot tranen toe wordt bewogen, puur uit 
dankbaarheid. Zo neemt hij zijn kruis op, Christus achterna, en 
kan hij zijn kruis dragen omdat hij zich gedragen weet door de 
hoop met Christus te mogen zijn in het paradijs.  
 

BEDDING EN STROOM 
De onderstroom, de levensstroom van de Regel is dit 
genadeleven van gebed. Het is een onophoudelijk gebed onder 
tranen van rouwmoed (“waarom weer ik God uit mijn leven?”) 
en tranen van dankbaarheid (“God is er, hoe dan ook, mij 
ontbreekt niets”). De Regel zelf is kader, bedding, 
ondersteuning voor de groei naar God. Dat klinkt alsof die 
“buitenkant” niet zo belangrijk is, maar het tegendeel is waar. 
Juist die buitenkant maakt de Regel tot wat hij is. Een rivier 
zonder bedding waaiert uit tot een moeras. Toch is het van 
groot belang om de kern van de zaak, de bedoeling in het oog 
te houden, en dat is die rivier, de levensstroom van een leven 
uit genade, een leven van gebed onder tranen om God.  
 

LIEFDE TOT DE DOOD 
Benedictus benoemt die levensstroom met het kostbare woord 
‘liefde’. De Regel biedt de monnik kans om uit te groeien tot een 
mens die van Gods liefde doordrongen is, een mens die leeft 
vanuit de liefde van Christus.  

Zodra de monnik al deze trappen van nederigheid beklommen 
heeft, zal hij die liefde tot God bereiken, die volmaakt is en de 
vrees buitensluit. Door deze liefde zal hij alles wat hij eerst met 
een zekere angst volbracht, nu zonder moeite nakomen, alsof hij 
het deed uit gewoonte of uit natuurlijke aandrift. Hij handelt niet 
langer uit angst voor de hel maar uit liefde tot Christus en 
gedreven door de gewoonte zelf om het goede te doen en door de 
vreugde die hij vindt in de deugd. Dit zal de Heer zeker in zijn 
arbeider, als hij gereinigd is van fouten en zonden, door zijn 
Heilige Geest willen openbaren. (RB 7,67-70) 



De bron van het ware leven, God die liefde is, is dan bereikt. Kan 
de Regel daarna bij het oud papier? Ja, op zo’n moment kan dat, 
zolang als het duurt. Lang duurt dat evenwel niet, want 
aanvechtingen blijven opdoemen en krijgen grip, zelfs op de 
mens die in de ogen van allen hoogheilig is.  Een volledige 
loutering is in dit leven hier op aarde nu eenmaal niet te 
verwachten. De monnik leeft daarom toe naar zijn dood, niet 
als een ziekelijke neiging van levensmoeheid, maar juist om, 
ontbolsterd en bevrijd van alles, het leven van God ten volle 
binnen te gaan.  
 

LEVENSLANGE BASIS 
Zolang hij op aarde leeft blijft de Regel een solide basis, ook 
voor de monnik die uitgegroeid is tot een door de heilige Geest 
bezield leven. Benedictus spoort zichzelf en zijn broeders dan 
ook aan: “Laten we nooit afwijken van hetgeen Christus ons 
geleerd heeft, maar in zijn leer tot aan de dood in het klooster 
volharden om door ons geduld deel te nemen aan zijn lijden, en 
zo te verdienen om ook deelgenoten te worden van zijn Rijk”. 
Wie daarop “Amen” zegt, leeft vanbuiten zichtbaar als monnik 
volgens de Regel van Benedictus, maar vanbinnen ervaart hij 
zichzelf als christen die zich laat leiden door het Evangelie.  
 
 
2.  De bedding die de Regel van Benedictus 
biedt 

De vorm in dienst van de inhoud 
 
RIVIER EN BEDDING 
Een rivier gaat zijn eigen weg. Overal waar een rivier komt, 
ontstaat bedding. Mensen die langs de rivier wonen hebben 
een andere kijk op de zaak. Ze zien een bedding, en een rivier 
die daardoorheen loopt. De rivier moet van hen keurig in zijn 
bedding blijven. Ze voelen zich bedreigd als de rivier buiten zijn 
oevers treedt of een andere loop neemt. Ze roepen dan de 
noodtoestand uit en proberen met ingrijpende maatregelen de 
rivier onder controle te krijgen. Mensen hebben liever een 
kanaal waarvan zijzelf de loop bepalen dan een rivier die zijn 
eigen weg gaat.  
 
GODDELIJK LEVEN EN GEREGELD LEVEN 
De vergelijking zal duidelijk zijn. De levensstroom van de Regel 
is de rivier: de goddelijke gang van God waar de monnik in mee 
wil gaan. Leven vanuit deze stroom vraagt veel van een mens, 
alles eigenlijk. God heeft dan de lead, en de mens verliest alle 
greep en overzicht. Bij momenten deze levensstroom als de 



eigen levensstroom te mogen ervaren is een genade die volle 
overgave vraagt. Het is een leven vanuit God, met losse handen.  
 
DE VORM BEHOEDT DE BEDOELING 
Continu vanuit God leven is hier op aarde een onvervulbaar 
verlangen. Het leven van een monnik bestaat dan ook 
grotendeels uit een nederig zich afstemmen op God. Daarin ligt 
de bedoeling van een monniksleven. Daartoe dient het leven in 
een klooster, binnen een gemeenschap die een plek opent voor 
iedere broeder om zijn eigen onontkoombare eenzaamheid aan 
te gaan. Daartoe dient de dagorde die iedere broeder in één 
gemeenschappelijke beweging naar God toe ordent.  
 
KLAAR OM ZICH TE WAGEN  - TWEE VERLEIDINGEN 
Tegelijk is het de roeping van de monnik om die vorm geleidelijk 
los te laten en vanuit God te leven, zich aan God toe te 
vertrouwen. De monnik die nog niet is gerijpt, en niet wil 
wachten tot zijn tijd is gekomen, maar direct helemaal los wil 
gaan, grijpt mis. Meer gangbaar is een andere verleiding: de 
monnik settelt zich in zijn georganiseerde gebedsleven en denkt 
dat hij de controle heeft. Beide verleidingen zijn in zekere zin 
nodig om het juiste midden ertussenin te vinden. De monnik 
moet wat heen en weer schipperen om ervaring op te kunnen 
doen en met vallen en opstaan te leren waar het om gaat. Het 
kloosterleven is daarvoor een prima leerplek.  
 
SPANNING 
De monnik leeft in de spanning tussen “vrij leven vanuit God” 
en “geregeld leven naar God toe”. Precies hier gaat het om. Het 
uithouden van deze spanning betekent een rijpingsproces, een 
langzame groei om te komen tot een leven van bewuste 
overgave, vertrouwen op God en doen wat de liefde vraagt in 
plaats van eigen comfort en veiligheid te zoeken. Onwillekeurig 
probeert de monnik de overgave te vermijden, en wil hij 
controle houden, God als het ware de baas blijven. Niet dat hij 
daar op uit is, integendeel, maar ja, toch trapt hij er telkens 
weer in. Benedictus spreekt hier van “eigenwil” die uit moet 
groeien tot “gehoorzaamheid”.  
 
ALLES ONDER CONTROLE? 
Verrassend genoeg kan Benedictus op de onbevangen lezer van 
diens Regel al gauw overkomen als een control freak. 
Benedictus legt er nogal de nadruk op dat iedereen in het 
klooster de Regel moet volgen, en soms maakt hij zijn 
voorschriften behoorlijk gedetailleerd. Men zou haast denken: 
waarom die regelzucht?  
 



WAT DE TIJD VRAAGT 
Historisch is het domweg een constatering dat de Regel 
Benedictus door de eeuwen heen op velerlei wijze beleefd is. 
Ook bij generaties waar de drang opkomt om de Regel “strikt” 
na te leven, blijkt dat toch telkens weer op geheel eigen wijze 
te gebeuren, met eigen accenten, weglatingen en 
toevoegingen. Maar Benedictus zou niet teleurgesteld zijn als 
hij vernam dat de geschiedenis telkens zulke geheel tijdeigen 
interpretaties van zijn Regel laat zien. Benedictus opent voor 
die diversiteit zelf een klein deurtje doordat hij enkele keren in 
zijn Regel aangeeft dat hij “uit ervaring iets heeft geleerd”. Als 
Benedictus uit ervaring mag leren, mogen zijn navolgers dat 
toch ook? De ervaring van vele eeuwen leert ons dat, waar men 
tracht om naar de geest en bedoeling van de Regel te leven, de 
Regel onontkoombaar een nieuw aanzien krijgt. 
 
DE REGEL DAN MAAR FILEREN? 
Wie met het rode potloodje door de Regel gaat en alles 
wegstreept wat vandaag de dag niet of nauwelijks nog 
gepraktiseerd wordt, houdt een Regel over die aanzienlijk 
ingekort is. Toch houden we vast aan de tekst van de Regel, 
liefst in een zo getrouw mogelijke versie, alsof we de Regel 
rechtstreeks uit de handen van Benedictus ontvangen. Een 
versie van de Regel maken die ons past in onze tijd doen we dus 
niet. Daarvoor hebben we een andere tekst: de Constituties en 
statuten. Daarin staat wat onze levenspraktijk is in alle 
aspecten. 
 
VAN DE REGEL LEREN 
Waarom dan die Regel uit de zesde eeuw zo oorspronkelijk 
mogelijk willen lezen? Juist de afstand tussen de oertekst en 
wat we er nu van maken helpt ons om in de gezonde spanning 
te blijven. De Regel leidt toe naar een leven vanuit God. Als we 
een “sluitende” tekst maken van de Regel, dan krijgen we een 
tekst waar we alles onder controle hebben en alles precies gaat 
zoals wij denken dat het goed is. Alsof wij in onze tijd het beter 
weten. Die waan wil je niet. Juist de onbehouwen Regel is 
leerzaam. Juist doordat er, gelezen naar de letter, nogal wat 
gaten vallen, kan de geest van de Regel precies door die gaten 
naar buiten. Onze levenspraktijk, en de Constituties en Statuten 
die die praktijk op de voet volgen, laten zich zo voortdurend 
voeden door de Regel. De Regel mag daarom met recht een 
BRONtekst genoemd worden.  
 
 
 
 



 

 
 

 
 
3.  Onze vorm van leven volgens de Regel 
op Schiermonnikoog  
 

BROEDERS OM GOD  
Stel je een klooster voor met broeders die deze ene bezieling 
delen: louter er zijn om God, in een leven van gebed. Dat levert 
het beeld op van een hechte gemeenschap op stevige 
grondslag, waar allen elkaar steunen om hun bezieling te 
volgen. We ervaren onszelf als zo’n klooster. Het is een kwaliteit 
van leven die ons is gegeven en die wij koesteren in de hoop dat 
het ons gegeven zal blijven. 
KLOOSTERKLEUR   Het leven in een klooster heeft een eigen 
kleur. De broeders hebben omwille van God geen eigendom, 
geen eigen adres, de broeders zijn in vrijwel alles van elkaar 
afhankelijk. Zo samenleven in radicale onderlinge 
afhankelijkheid is iets dat niet onderschat moet worden, zeker 
niet als je al op de toppen van je energie zit om uit te reiken 
naar God en jezelf ontvankelijk te maken voor God. Want 
alhoewel de monniken gelijke monnikskappen dragen schuilen 
daar evenveel hoofden onder als er zinnen zijn.  
ELKAAR OPENBREKEN   Volgens een gevleugeld woord kan men 
het samenleven van de broeders vergelijken met een doos met 
stenen waarmee regelmatig flink geschud wordt, zodat die 
stenen elkaar tot diamantjes rammelen. Samenleven voelt 
inderdaad niet zelden alsof je in zo’n doos met ketsende en 
schurende stenen zit. Het hoort tot de ruwe en harde aspecten 



van de weg waarlangs men tot God komt. Juist als de broeders 
stuklopen op elkaar, breken ze elkaar open, open voor God 
zolang ze door dit alles heen op God gericht blijven. Want waar 
de eigen kleine wereld opengaat naar de ander toe, daar komt 
liefde vrij, en waar liefde is, daar is God.  
 

GODS RUIMTE 
Benedictus geeft af en toe bouwvoorschriften. Eén daarvan is 
van groot belang voor dit ‘louter er zijn om God’. Het is de 
bepaling dat alles in het klooster aanwezig moet zijn, zodat de 
broeders in het klooster kunnen blijven. Hiermee staan we 
lijnrecht in de traditie van de woestijnmonniken. Deze 
oermonniken uit de 3e en 4e eeuw waren een eeuw later, in de 
tijd van Benedictus (5e-6e eeuw) dus, al legendarisch. Zij waren 
de woestijn in getrokken om God en brachten het monniksleven 
tot ontwikkeling. Kenmerkend was hun kluisspiritualiteit: blijf in 
je kluis, en je kluis – de confrontatie met jezelf - zal je alles leren. 
Het is ook langs die weg, van het volharden in de kluis, dat de 
H. Antonius open bloeide voor God en model kwam te staan 
voor alle monniken na hem.  
 

GODS TIJD 
Volgens Benedictus baden sommige woestijnmonniken 
dagelijks alle honderdvijftig psalmen. Benedictus meent 
daarom dat al deze psalmen door zijn monniken toch minstens 
in een week moeten kunnen worden gebeden. Benedictus legt 
daarmee een stevige basis voor het gebedsleven van de 
monnik. Omwille van de aandacht omgeven we elke psalm met 
stilte en bidden wij de psalmen in twee weken. Samen met 
hymnen, schriftlezing en gebeden vullen de psalmen 
grotendeels de zeven dagelijkse gebedsdiensten. Als pijlers van 
een brug ondersteunen die gebedsdiensten het ononderbroken 
gebed waardoor de monnik continu op God gericht is. Voedsel 
voor het gebed kan de monnik vooral vinden de stille, biddende 
lezing van Gods Woord, waar de dagorde ruim de tijd voor 
geeft. Deze lectio divina biedt hem de kans dat zijn hart 
opengaat om te ontvangen en te horen wat van God naar hem 
toekomt.  
DE MONNIKENKRING OM GOD 
We zijn hier als broeders rondom God. Het beeld van een kring 
spreekt ons hierbij aan. In de bouw van ons nieuwe klooster 
komt dat tot uitdrukking door onze kamers te scharen rondom 
de bidplaats. Het is onze betrokkenheid op God die onze 
onderlinge betrokkenheid opbouwt. De kring maakt ook 
duidelijk dat niemand van ons dichterbij God staat dan een 
ander vanwege leeftijd, afkomst, bekwaamheden of functie. Er 
is uiteraard wel verscheidenheid onder de broeders. Juist door 
de betrokkenheid op God, waar ieder zich opent voor God tot 



in zijn meest verborgen leven, komt ieders onvervreemdbare 
eigenheid vrij. Ieder heeft ook zijn eigen taak en functie.  
 

- Abt, prior en raad   Er is de abt, die ervoor instaat dat er 
gebeuren kan wat er vanuit God gebeuren wil, zowel 
gemeenschappelijk als voor ieder persoonlijk, en ook wat 
betreft de betrekkingen met buiten. Hij doet dit samen met zijn 
prior. De prior is tevens degene die de abt vervangt bij diens 
afwezigheid. Voor belangrijke zaken heeft de abt een raad, en 
bij zaken van algemeen belang gaat hij in samenspraak met alle 
broeders. In onze kleine gemeenschap betekent dit al gauw dat 
iedereen geraadpleegd en gehoord wordt.  
- Novicemeester   De novicemeester vangt nieuwe broeders op, 
wijdt ze in in het mysterie van het monastieke leven, en leert ze 
hun plek vinden binnen de gemeenschap. Gaandeweg dit 
proces wordt soms vanzelf duidelijk of iemand werkelijk tot het 
leven van monnik in onze gemeenschap is geroepen. Vaak is die 
duidelijkheid er niet of is er een uiterlijke schijn die bedrieglijk 
lijkt. De novicemeester is de eerste die daar op let, zowel in het 
belang van de kandidaat als van de gemeenschap. Voor alle 
betrokkenen is het immers het beste dat iemand landt op de 
plek waar hij thuishoort.  
- Keldermeester   De materiële kant van het kloosterleven wordt 
behartigd door de econoom, ook wel cellerier of keldermeester 
genoemd. Zowel financieel beheer als het beheer van de 
materiële goederen worden aan hem toevertrouwd.  
- Vele handen   En dan zijn er nog de diverse taken en 
corveediensten als koken, de was, schoonmaken, zorg voor de 
groenvoorziening rond het huis, vuilniszakken wegbrengen, 
boodschappen doen, klein onderhoud aan het huis, koster zijn, 
liturgie, zangles, bibliotheek en vaak doen zich ook nog allerlei 
onvoorziene dingen voor. 
- Verbinding met buiten   Om de contacten met buiten het 
klooster te regelen is er de functie van portier en 
gastenbroeder. Gasten zorgen bij ons geheel voor zichzelf, en 
bezoekers overlopen ons niet. Deze taken worden daarom bij 
toerbeurt gedaan door broeders die er geschikt voor zijn.   
 

BROODWINNING 
De monnik heeft hij niet zo veel nodig om van te leven. Ons 
klooster is kleinschalig. Daarom hopen we te kunnen leven leeft 
van het werk van onze handen. Een broodwinning zijn we nog 
aan het ontwikkelen. We proberen daarbij aan te sluiten op de 
eilander economie.  
 

KLEURPLAAT 
Een klooster waar broeders wonen, bidden en werken om God: 
daarmee hebben we als het ware een kleurplaat ingekleurd die 



ruimte (klooster) en tijd (dagbesteding) omvat, en die vooral 
gevuld is met mensen, monniken. Het witte vlak, waarop de 
kleurplaat getekend wordt, verdwijnt daarmee uit zicht. Zo gaat 
het ook met het beschrijven van de vorm van ons leven: het 
draagvlak van ons leven dat benoemd kan worden als “om God” 
is als het witte vlak dat verdwijnt. Door het zichtbare 
kloostergebeuren heen willen we ons bewust blijven van deze 
werkelijkheid die ons schraagt. We zijn hier om God. 
 

 

 

Achteraf: iets over ons, monniken op 
Schiermonnikoog  

Ons verhaal zal in grote lijnen wel bekend zijn bij degenen die dit 
boekje in handen krijgen. We zijn weggetrokken uit onze abdij in 
Diepenveen om hier op Schiermonnikoog een kleinschalig klooster 
op te zetten. Daar zijn we nu mee bezig, en hopen dat het spoedig 
gerealiseerd zal worden. 

Abdij Sion 
1883 Stichting in Frieswijk. 
1890 verkoop Frieswijk en verhuizing naar huidige locatie van de 
abdij 

Monniken Schiermonnikoog  
2015, december: verkoop van de abdij, vier oudere broeders gaan 
wonen in het moederhuis Westmalle (B) tot het nieuwe klooster klaar 
is, de vier overige broeders verhuizen naar Schiermonnikoog. 

Op onze website staat:  
We zijn verhuisd naar Schiermonnikoog. Net als bij een lange 
pelgrimstocht valt er ook bij ons steeds meer weg en blijft het 
wezenlijke over. Dat is het echte nieuws, de ontwikkeling waar het 
ons om gaat. Door de zeef worden gehaald, en alleen het monnik-
zijn blijft over. 

 
 
 
 

www.kloosterschiermonnikoog.nl 


