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Het klooster
als leerschool

GENERATIES
ONDER
ÉÉN DAK
WAAR ZIE JE IN ONZE SAMENLEVING MENSEN VAN

‘We hadden het
vroeger nooit over wat
we zelf beleefden’
– gregory brenninkmeijer

TUSSEN DE 20 EN 90 SAMEN LEVEN EN WERKEN? HET
GEBEURT IN SOMMIGE KLOOSTERS WAAR JONGERE
MANNEN EN VROUWEN ZIJN INGETREDEN. MAKKELIJK IS
HET NIET. JOURNALIST ARJAN BROERS PRAAT MET VIER
RELIGIEUZEN OVER WEDERZIJDS WENNEN. ‘ALS IK IETS
AFWIJS OMDAT HET NIET IN MIJN STRAATJE PAST, WAT
STELT MIJN GELOOF DAN VOOR?’

TEKST ARJAN BROERS
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eligieuzen zijn heel gewone mensen. Soms
lijken ze bijzonder of wijs, zeker als ze een
mooi gewaad aan hebben en in een fraai
klooster wonen. Maar laat je niet foppen:
kloosterlingen zijn ongeveer even vaak
kleinzerig of benepen als jij en ik. Toch is
er wel iets bijzonders aan de hand. Kloosterlingen kiezen vrijwillig voor een omgeving die hen
uitdaagt om vaker stil te zijn, om niet al te hebberig te
worden, om naar elkaar om te zien en zichzelf te vragen:
waar draait dit leven nou om? Hoe past mijn bestaan in
het grote plaatje dat Jezus ‘het Rijk Gods’ noemde?
Sinds mijn jongste jaren – ik ben van 1969 – ken ik
kloosterlingen als oude mensen. Maar sinds een aantal
jaren treden hier en daar voorzichtig jongere mensen
in. Het gebeurt bij onder meer franciscanen en clarissen, benedictijnen, cisterziënzers, norbertijnen, jezu-
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JOS MOONS S.J. (1980)

GREGORY BRENNINKMEIJER S.J. (1936)

“Ik begon als priester van het bisdom Rotterdam. Met generatiegenoten maakten we wel grapjes over de ouderen.
Bijvoorbeeld over de multomap die veel emeriti-priesters
hadden, met eigen gebeden en teksten. Gebruik je een
multomap of het missaal? Dan wist je waar de ander stond.
Bij de jezuïeten leerde ik de oudere generatie kennen.
Toen ik novice was in Birmingham werd Gregory Brenninkmeijer aan de staf toegevoegd, ik haalde hem van het
vliegveld. Hij was 74 jaar en was gevraagd naar Engeland
te gaan. En hij ging. Die bereidheid ontroerde me.
In Amsterdam leerde ik mijn oudere medebroeders
kennen in de gewone dingen, zoals thuiskomen en merken
dat er voor je gekookt is. In onze huizen zorgen we daar
idealiter samen voor. Dat deed me goed.
Ook hadden we gesprekken als communiteit. Het is
verbindend als je hoort dat de ander een ziel heeft waarin
van alles gebeurt; dat geeft een sfeer waarin je iets kunt
delen. Zoals toen we samen een medebroeder ten grave
droegen en ik onderweg in de auto iets vertelde over een
moeilijke ervaring met de overledene. De broederlijkheid
van het delen, dat geeft vertroosting.
Als je begint als priester in deze tijd, krijg je veel kritische vragen over de kerk. Dat brengt het risico met zich
mee dat je vooral de kerk als organisatie gaat verdedigen.
De grote theoloog Karl Rahner zei eens dat het afgoderij is
als je de kerk te belangrijk maakt. Uiteindelijk gaat het om
contact met God, niet om de kerk zelf.
De oudere broeders hebben mij geleerd om ruimer te
kijken, ik ben vrijer geworden. Pas vierde ik met studenten
in Leuven, waar ik nu woon, de mis. Het slotgebed in het
missaal was zó compact, met hooggestemde theologische
taal… Dan bid ik in eigen woorden.

“Al 44 jaar heb ik een gespreksgroep met vier echtparen,
vrienden uit hun studententijd. Heel trouw blijven we bij
elkaar komen, ook nu we ouder worden. In die 44 jaar is
veel gebeurd. Alle leden van de groep zijn kerkelijk eigen
wegen gegaan. De een is totaal van de kerk vervreemd, een
ander een trouwe parochiaan en vrijwel alles wat daar
tussen in mogelijk is. Dit is de geschiedenis van de Nederlandse kerk in het klein, misschien het zelfs van onze
samenleving.
Het vooroordeel van mijn generatie over de jongeren
is: ze willen alles terugdraaien wat wij veroverd hebben.
Kijk, ik ben best een klassieke ﬁguur, maar de kerk waarin
ik intrad was een keurslijf. Het was voor ons een bevrijding
dat we in de taal van Huub Oosterhuis konden gaan bidden
en zingen, daarin herkenden we ons gelovig zijn.
Onze generatie is van gedwongen hoogkerkelijk naar
vrijwillig laagkerkelijk gegaan – en zeer velen hebben afgehaakt. De jongere generaties kennen die dwang niet en
worden vrijwillig hoogkerkelijk. Nog steeds schrik ik even
als ik een priesterboordje zie. Maar ik weet dat het voor Jos
iets anders betekent dan voor mij. Hij zet zich niet apart
van mensen, maar laat zich kennen, maakt zich beschikbaar.
Van de oudere mensen in de kerk hebben de meesten de kerkgang niet kunnen doorgeven aan hun kinderen.
Daar zit een diepe pijn, die niet goed uit te leggen is. Als
het ter sprake komt erken ik die pijn, maar ook dat hun
kinderen goede mensen zijn geworden.
Ik sta er steeds weer versteld van hoezeer een ander
anders is dan ikzelf. Vaak is dat moeilijk in de omgang,
soms zelfs pijnlijk. Maar ouder wordend ervaar ik dat ‘anders zijn’ niet meer zozeer als een opgave, maar meer als
een verrijking.”

ieten en dominicanen: jongere mannen en vrouwen
kloppen aan en willen meedoen.
Maar gemakkelijk is het zelden, om verschillende
redenen. Zo is er vaak geen middengeneratie. Kloosterlingen van 80 jaar krijgen opeens te maken met
mensen die veertig, vijftig jaar jonger zijn. Mensen die
in een heel andere levensfase zitten en die heel andere
levenservaringen hebben. Het gebeurt vaak dat jongere
religieuzen hun draai niet vinden en weer vertrekken.
Waarom is dat samenleven zo lastig? Wat is er mooi
aan? En hebben hun ervaringen iets te zeggen aan een
samenleving waarin mensen weliswaar steeds ouder
worden, maar waarin veel generaties in hun eigen bubbel leven?

JEZUÏETEN EN DOMINICANEN
Met die vragen ging ik naar vier religieuzen: twee je-

zuïeten en twee dominicanen. Leden van eerbiedwaardige ordes, waarin studie en gelovig nadenken over het
leven van vandaag in aanzien staan.
De ouderen zijn allebei begin tachtig, de beide
jongeren rond de veertig. Ik spreek jezuïeten Gregory
Brenninkmeijer en Jos Moons in de pastorie van de
Krijtbergkerk in hartje Amsterdam, en dominicanen
Jozef Essing en Stefan Mangnus in het Dominicanenklooster midden in Zwolle.
Bij de dominicanen zijn de generatievragen het
meest dringend. Na een lange periode waarin vrijwel
niemand intrad zijn er nu acht mannen in vorming. Dat
begon pas kort geleden, in 2013. Op dezelfde dag dat
paus Franciscus werd gekozen, kozen de dominicanen
hun jongste medebroeder tot overste, in de verwachting dat hij de laatste zou zijn.
Maar inmiddels wonen er vier student-broeders
(drie veertigers en een vijftiger) in het Dominicanen-

klooster van Huissen. De andere vier zijn in opleiding
in Engeland en Zwitserland. In totaal zijn er zo’n zestig
dominicanen in Nederland, de meesten ouder dan 75.
Ondanks de vreugde om de komst van nieuwe
broeders gaat het samenleven in de praktijk moeizaam,
vertelt Stefan Mangnus. “De verschillen spitsen zich
toe op de liturgie en op het dagritme”, vertelt hij. “En
daaronder liggen diepere verschillen over wat de kerk
is en hoe je gemeenschap wilt zijn.”
In de kapelgemeenschap rond het klooster van
Huissen is in de loop van jaren een eigen liturgie
gegroeid, die ver af staat van wat elders in de kerk
gebruikelijk is. Stefan: “Ik groeide op in een levendige,
creatieve parochie, maar er was ook steeds verbinding
met de liturgie van de wereldkerk. Volgens mij moeten eigen creativiteit en de liturgie van de kerk niet
tegenover elkaar staan, maar kunnen ze elkaar juist
versterken.”
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Het verschil in dagritme is een meer praktische kwestie, vertelt Stefan. “Er zijn veel momenten van samen
eten en samen kofﬁe drinken. Te veel als je 40 bent en
volop aan het werk. Ik heb liever minder ontmoetingen
met meer inhoud.” Elke broeder, jonger of ouder, moet
zijn weg zoeken in de praktische en de dieperliggende
verschillen. En dat proces is ronduit pijnlijk, zegt Stefan.
De jezuïeten hebben al iets langer een voorzichtige
instroom van nieuwe leden. Van de circa 200 leden in
Nederland en Vlaanderen zijn er tachtig boven de 80
jaar en tien jonger dan 50.
Toch zijn ook bij hen de verschillen merkbaar,
zelfs al kennen ze geen kloosters en geen gezamenlijk
gebed. “Wij hebben huizen,” benadrukt Gregory Brenninkmeijer, “en ons samen bidden beperkt zich tot een
kwartier stilte na het eten. We doen allemaal reuze
ons best om medebroederlijk met elkaar te leven, toch
knarst het ook bij ons geregeld”.

‘CONSERVATIEF’ EN ‘PROGRESSIEF’:
EEN VALSE TEGENSTELLING

‘God zou niet met ons
werken als hij niet met
klungels overweg kon’
– jozef essing
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Er zijn drie relativeringen te maken. Om maar met de
grootste te beginnen: de moeite van kloostergeneraties
om samen te leven wordt vaak geduid als een tegenstelling tussen conservatief en progressief. Maar dat is
een valse tegenstelling.
De Nederlandse katholieke kerk was tussen 1850 en
1960 het braafste jongetje van de klas. Daarna sloeg het
door naar het andere uiterste. Veel katholieken die bleven, werden juist zeer kritisch op de rooms-katholieke
kerk. Die moest veranderen, en wel nu! Dat leidde tot
een heftige polarisatie tussen veranderingsgezinde en
behoudende katholieken.
En hoewel die jaren achter ons liggen, worden de
woorden ‘conservatief’ en ‘progressief’ nog vaak van
stal gehaald, ook al passen ze niet meer. “Het is in
Nederland heel moeilijk om van het midden te zijn”,
zegt Jos Moons. “Er zijn links en rechts kleine groepen
fanatiekelingen, die veel lawaai maken. Maar ze zijn
haast even conservatief.”
Want zowel de progressieven als de conservatieven
van weleer willen nauwelijks bewegen. Wat destijds
een vernieuwing was, moet absoluut blijven, vinden
sommigen. Terwijl het andere uiterste is dat sommige
katholieken teruggrijpen naar de mis in het Latijn en
met de rug naar ‘het volk’.
Zoeken naar het midden van de kerk is niet eenvoudig. Al was het maar omdat er totaal verschillende
ervaringen zijn met wat er goed en minder goed is aan
de kerk. Daardoor kan precies hetzelfde iets heel anders
betekenen, zo vertellen de broeders.
De ouderen zijn opgegroeid in een dwingend en
gesloten systeem, waarin het individu weinig telde.

‘Het is in Nederland heel
moeilijk om van het
midden te zijn’ – jos moons
Zij waren als religieuzen ‘hoger’ dan anderen. Maar
de jongeren zijn opgegroeid in een tijd van individualisme, waarin je als religieus eerder een vreemde vogel
bent. Het dragen van een priesterboord of een habijt
betekent voor hen dus heel iets anders. En het bidden
van gebeden die ‘Rome’ voorschrijft is voor hen geen
onderwerping, maar een teken van verbondenheid met
gelovigen over de hele wereld.
Jozef Essing vertelt dat hij sinds de komst van de
jongere mannen zijn habijt weer vaker draagt. “In deze
tijd kan dat ook weer”, merkt hij op. “Mensen worden
nieuwsgieriger als je laat zien waar je van bent. Wel
moet ik zeggen dat ik de ofﬁciële kerkelijke taal in de
gebeden soms te juridisch en afstandelijk vind. Ik mis
daarin de beeldende taal van de psalmen, die recht uit
het hart komt.”

NET ALS IN DE SAMENLEVING
Een tweede relativering is dat de cultuurverschillen
tussen de generaties ook elders in de samenleving
spelen. Zo hebben veel ouderen nooit echt geleerd het
over hun emoties te hebben. Het gevoelsleven moest
gewantrouwd worden, leerde men vroeger zelfs op veel
seminaries. Jozef Essing vertelt elders in dit artikel hoe
hij in een later stadium van zijn leven een geestelijk
begeleider vond, die hem hielp zijn emoties te vertrouwen. Daarin is hij een uitzondering.
“Wij hadden het vroeger onderling over het werk”,
zegt jezuïet Gregory Brenninkmeijer. “Over de parochies en scholen waar we actief waren. We hadden het
nooit over wat we zelf beleefden. Voor jongere mensen
is dat onvoorstelbaar. Zij zijn opgegroeid in een tijd

‘Ik heb liever minder
ontmoetingen met meer
inhoud’ – stefan mangnus
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‘Het is belangrijk om
voorbeeldfiguren te
hebben’ – stefan mangnus
waarin er veel meer aandacht is gekomen voor gevoelens en het uiten daarvan. En terecht. Hoe kun je hopen
door een ander verstaan en gezien te worden als je je
innerlijk verborgen houdt?”
Een derde relativering is dat generatieverschillen soms
ook terug te voeren zijn op karakterverschillen. “Je kunt
het nu eenmaal met de een beter vinden dan met de
ander”, zegt jezuïet Jos Moons. “Dat was waarschijnlijk
ook zo geweest als je even oud was.”
Al met al kun je je afvragen waarom mensen
überhaupt zouden intreden in deze tijd. Als ik daarnaar
vraag, krijg ik allerlei antwoorden, die allemaal gaan
over het bijzondere van religieus leven. Bijvoorbeeld
dat je in een lange traditie staat van mensen die in hun
denken en doen iets groots van hun leven maakten.
Of dat je je samen toevertrouwt aan een leven waarin
het niet om geld of bezit of aanzien gaat, maar om iets

88 | Klooster! |

NIEUW BEGIN

jong en oud

STEFAN MANGNUS O.P. (1975)

JOZEF ESSING O.P. (1935)

“Van jongs af was ik geïnteresseerd in Bijbelse verhalen,
kerk en verkondiging. Daarnaast houd ik van studeren en
probeer ik een biddend mens te zijn. Ik leef graag in een
gemeenschap, maar ben ook graag alleen. Dat alles past bij
de dominicanen.
Toen ik overwoog om in te treden, had ik gesprekken
met oudere dominicanen. Ik vroeg hen waarom ze na zoveel jaren toch nieuwe mensen zouden toelaten. Verschillenden zeiden: ‘Wij sluiten niet uit dat de Heilige Geest
aan het werk is. Als dat zo is, willen wij dat niet blokkeren’.
Dat antwoord was cruciaal voor mij, omdat het blijk
geeft van een gelovige houding om naar het leven te kijken. Geloof gaat niet alleen over traditie, al zou je dat soms
denken, zoveel wordt er over gepraat. Het gaat ook over
toekomst.
We zijn onderweg naar God, die ons steeds uitdaagt om
open te staan voor het andere, het nieuwe en vreemde. De
oude verhalen vertellen dat God voortdurend inbreekt op
de status quo.
Mijn vader was een uitgetreden priester, dus ik ken
de ervaringen van de oudere generatie met de kerk heel
goed. Soms zie ik dingen van hem terug bij mijn oudere
medebroeders. Ik ben me wel meer gaan realiseren dat zij
gebleven zijn in een tijd waarin velen de Orde verlieten.
Dat zegt iets over hun hervonden verbondenheid, en dat ze
hoe dan ook door een periode van crisis heen zijn gegaan.
Het is zwaarder dan ik dacht, om met verschillende
generaties samen te leven, zowel met jongere als oudere
broeders. De ideeën over kerk en liturgie verschillen, en
ook over hoe je gemeenschap bent. Tegelijk is het ook een
leerschool: waar gebeurt dit nou, in onze samenleving?
Met onze ervaringen hebben we iets te bieden.”

“Het kloosterleven van het Rijke Roomse Leven stond met de
rug naar de wereld en was gericht op de hemel. Dat veranderde in het tegendeel: we leerden de aandacht te leggen bij
het aardse leven en daarin de weg naar God te vinden. Die
omslag had enorme consequenties voor ons leven: ons werk
ontwikkelde zich tot vormingswerk, waar ik lang en graag in
actief was. We gingen samenwerken met mannen en vrouwen, leken en zusters. We leerden anders aankijken tegen
kerk, vriendschappen, het celibaat. We kregen als predikers
letterlijk les in luisteren naar anderen. Dat moesten we leren!
In 1967 traden twintig docenten uit, een aantal van
de intellectuelen van onze provincie. Ik heb me toen afgevraagd waarom ik bleef. Was ik naïef? Achterlijk? Ik ben destijds enorm geholpen door een geestelijk begeleider, dokter
Kloos, een ouderwetse zenuwarts. Heel klassiek: ik moest
op de bank liggen en mijn dromen vertellen. Dat was niet
leuk, want ik geneerde me voor mijn dromen. Maar wonderlijk: hij liet me zien dat alles waar ik me voor geneerde iets
kostbaars bevatte. Een kans om mens te worden.
Vroeger werd het gevoelsleven gewantrouwd. Nu leerde
ik er grond in vinden om me toe te vertrouwen aan dit leven
als religieus. De genade bouwt voort op de natuur, leerden
we vroeger. Of, eenvoudiger: God zou niet met ons werken
als hij niet met klungels overweg kon.
De komst van de jongere mannen doet mijn oude botten goed. Niet dat het gemakkelijk is, soms omarmen zij
opvattingen of gebruiken waarvan ik mij destijds ontdaan
heb. Maar wat voor mij toen een bevrijding was, heeft voor
hen nu een andere betekenis. Dat betekent niet dat ik toen
fout zat. Ik doe mijn eigen geschiedenis niet tekort als ik de
jongere broeders hun eigen ontwikkeling gun. Zo heeft hun
komst mijn perspectief op mijn eigen leven verbreed.”

anders. Of dat God zoeken en dienen het belangrijkste
van dit leven is.
En Stefan Mangnus zegt droogjes: “Ik vind het juist
problematisch dat er buiten het klooster zo weinig
contact is tussen de generaties”.

WAT LEREN DE GENERATIES VAN ELKAAR?
In gelovig opzicht is wat er gebeurt ook altijd ‘genade’.
Dat wil zeggen: gegeven door God, ook als het zeer
doet of je tegenstaat. Ik vraag de broeders of het soms
moeizame zoeken van de generaties in hun ordes ook
genade is.
“Genade is hier een verrassend woord”, vindt Jos
Moons. “Je bent geneigd te denken: hoe regelen we het
samen? Hoe houden we het uit? Als je zo kijkt, dan is
het vooral moeilijk. Maar als je vraagt naar genade, dan
stel je ook de vraag wat er hier aan goeds gebeurt. Als je
zo kijkt ontstaat er ruimte.”

Allebei de jongere mannen waarderen het volhouden
van de ouderen, in een tijd waarin het religieuze leven
totaal veranderde. En allebei herkennen ze hun eigen
bewogenheid als jezuïet en dominicaan in die van hun
oudere medebroeder. Jos Moons: “Gregory heeft een
soort boerenslimheid. Hij durft in vrijheid te kijken
naar wat er is en daarna zegt of doet hij iets verstandigs.”
Stefan Mangnus zegt het na het gesprek met zijn
oudere medebroeder Jozef Essing zo: “Het is belangrijk
om voorbeeldﬁguren te hebben. Oudere broeders waarbij je voelt: dat kloosterleven kan heel goed voor je zijn,
je kunt er wijs en gelukkig in worden.”
Gregory Breninkmeijer, een beetje verlegen na het
compliment van Jos Moons, zegt: “Het is zoals het is, en
zo is het goed. Zij doen het anders dan wij. Soms snap ik
het niet. Maar ik moet leren dat een ander echt anders
is, en hem daarin waarderen.”

‘Hun komst doet
mijn oude botten
goed’ – jozef essing
Ook Jozef Essing ziet zijn omgaan met de jongere
broeders als een oefening in gelovig leven. “Als ik zeg
dat God – de Ander met een hoofdletter – groter is dan
ik begrijpen kan, dan wordt dit getest in hoe ik met een
ander omga. Als ik iets afwijs omdat het niet in mijn
straatje past, wat stelt mijn geloof dan voor? Dan zou
ik God gebruiken om mijn meningen te bevestigen.
Terwijl alle geloofsverhalen juist vertellen dat God ons
steeds uitdaagt om verder te gaan. Weg van ons eigen
straatje.” ■

Arjan Broers is theoloog, zelfstandig werkzaam als journalist en hij verzorgt het
programma-aanbod van het Dominicaner Klooster in Zwolle.
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