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� Sankt Gallen, biblio-
theek. De kloostercultuur
was op de eerste plaats ver-
bonden met de intensieve
schrijfarbeid van de middel-
eeuwse monniken en met
de theologie van de grote
ordegeleerden. Hoe gewel-
dig deze prestaties ook zijn,
ook het kloostergebed mag
niet worden vergeten, dat
voor mensen tot ver in de
nieuwe tijd nog grotere
betekenis heeft gehad. 

Inleiding van de samensteller

Het monnikenleven van de christelijke orden kan sinds de mid-
deleeuwen worden gezien als een alternatief voor een leven ‘in de
wereld’. Toch stond het om die reden niet aan de zijlijn, maar heeft
het deze ‘wereld’ in veel opzichten juist beslissend beïnvloed. Veel
abten, vooral die van grote kloosters, hadden veel macht en
invloed, niet alleen op kerkelijk gebied, maar ook als heren van
landerijen en goederen. Een van de grootste kerkpolitieke en
intellectuele autoriteiten van de 12e eeuw was de cisterciënzer abt
Bernard van Clairvaux. Hij was een belangrijke theoloog en mys-
ticus, gepassioneerd in zijn geloofsijver, prediker van de tweede
kruistocht en ascetisch tot op de grens van wat het lichaam ver-
dragen kan, maar hij werd ook heen en weer geslingerd tussen zijn
werk in de wereld en de rust in zijn klooster.

Men hoeft niet per se aan zulke grote persoonlijkheden te
denken als de heilige Bernard of de populairste heilige van de
middeleeuwen en grondlegger van de orde der franciscanen, Fran -
ciscus van Assisi, om de invloed van de kloosterlingen op de wereld
duidelijk te maken. Zo hebben wij veel handgeschreven boeken te
danken aan talloze onbekende monniken, die ze in hun schrijfka-
mers in het klooster schreven. Niet alleen een groot deel van de
christelijke literatuur, maar ook klassieke teksten van filosofische,
historische of natuurkundige aard zouden wellicht helemaal niet
overgeleverd zijn zonder hun vlijtige kopieerwerk.

� Mönchengladbach,
 franciscanenkerk en
parochiekerk St. Barbara.
Achter het altaar in het
monnikenkoor kwamen nog
maar enkele jaren geleden
talrijke franciscaner monni-
ken bijeen. Nu is het con-
vent geslonken tot een paar
paters. Hun zielzorgende
arbeid vereist kracht en
engelengeduld. 

De culturele prestaties van de kloosters zijn hiermee nog lang
niet uitgeput. Ook de technieken van de beeldende kunst der klas-
sieken, zoals boekverluchting, ivoorbewerking en goudsmeed-
kunst, werden daar beoefend. Op het gebied van muziek ontstond
er het gregoriaanse gezang. Met name uit de volle en late middel-
eeuwen zijn wondermooie kloostercomplexen en meesterwerken
van kerkbouwkunst bewaard gebleven, die voor een deel rijk ver-
sierd zijn met beeldhouwkunst en prachtige wandschilderingen.
Kloosterscholen en monniken als leraren op universiteiten zijn
illustratief voor de vormende traditie van het monnikendom.
Voorts herinneren kloosterinstituties aan liefdadigheid: hier kregen
de armen te eten, vonden pelgrims onderdak en werden de zieken
verzorgd. Dit zijn allemaal voorbeelden van het werk dat in kloos-
ters – of daarbuiten, in de ‘gewone’ wereld – werd verricht door
de monniken.

Een ander soort ‘werk’ van de kloosters is tegenwoordig wat
uit het oog verloren, omdat velen de betekenis van het gebed niet
meer echt willen erkennen. Aan het leven in de kloosters werden
immers twee eisen gesteld: bid en werk – ora et labora – waarbij het
bidden of het vieren van de liturgie met gezang en gebed lange tijd
over het algemeen het belangrijkst was. De driestandenleer uit de
hoge middeleeuwen met zijn arbeidsdeling tussen bidders, strijders
en arbeiders is ver van onze hedendaagse werkelijkheid verwij-
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derd. Gebeden van monniken als betaalde dienstverlening voor zie-
len van gestorvenen, zodat deze sneller uit het vagevuur zouden
worden bevrijd, zoals die in de middeleeuwen gebruikelijk waren,
stuiten nu vooral op onbegrip: gebed wordt in hoge mate als een
persoonlijke aangelegenheid beschouwd. Om het christelijke
monnikenleven te begrijpen is het evenwel nodig dit aspect van
het metafysische kloosterlijke ‘werken’ voor ogen te houden;
anders blijft een essentiële kant van dit eeuwenoude instituut bui-
ten beeld.

Het vóór u liggende boekwerk bevat een geschiedenis van
het christelijke monnikenwezen vanaf zijn begin in de 3e eeuw tot
nu. Centraal in het verhaal staat het monnikendom van het Latijnse
Westen. Naast de hierboven genoemde aspecten van culturele pres-
taties worden de talrijke orden, de omstandigheden van hun ont-
staan en hun uitbreiding, hun regels en leefgewoonten behandeld.
Het grootste deel van dit verhaal is gewijd aan de middeleeuwen,
het tijdperk waarin het christelijke monnikendom zijn hoogtepunt
bereikte en als instituut zijn grootste betekenis had. Hoe indruk-
wekkend de kloosterverblijven uit de barok ook op de hedendaag-
se toeschouwer mogen overkomen, de levenswijze van monniken
uit die periode had bijzonder weinig te maken met deze schilde-
ringen van hoofse pracht. Leefgemeenschappen van monniken
waren in vroeger tijden vooral met elkaar verbonden in hun ambi-
tie of ideaal de wereld een voorbeeld van een waarlijk christelijk
leven te stellen. Niet dat dit ideaal in de nieuwe tijd volledig uit het

oog was verloren, er waren ook genoeg nieuwe orden die een
christelijk leven in een gemeenschap nieuwe inhoud probeerden
te geven – maar het oude zelfbeeld van het monnikenwezen als
belangrijk instituut en het aanzien ervan in de buitenwereld ver-
dwenen met de Verlichting, en nog meer als politiek gevolg van
de Franse Revolutie, die in grote delen van Europa tot de
opheffing van kloosters en het verdrijven van monniken en non -
nen leidde.

Aan het Byzantijnse monnikenleven is een apart hoofdstuk
gewijd. Hierin komen de structurele verschillen met het monni-
kendom van het Latijnse Westen naar voren; het verloop van de
geschiedenis en geografische verbreiding van dit Byzantijnse
monnikenleven blijven daarbij op de achtergrond.

Bijzonder in dit boek is de afsluitende bijdrage over kluize-
naars. De Duits-Belgische schrijver en journalist Freddy Derwahl
kent een aantal van de door hem genoemde kluizenaars persoon-
lijk en heeft zijn onderwerp begrijpelijk genoeg niet benaderd
met de in de andere hoofdstukken gebezigde afstand. Derwahl
heeft grote bewondering voor de Godzoekers in de ‘woestenij’,
en ik deel zijn mening. Al op jonge leeftijd in aanraking gekomen
met monniken en kloosters, als internaatsleerling en ‘geregeld’
kloosterbezoeker, ben ik ervan overtuigd dat het monnikenwezen
als instituut geenszins achterhaald is, hoewel het er in deze tijd
voor de meeste mensen ‘oud’ uitziet. Mij schijnt het eerder eer-
biedwaardig toe dan ouderwets.
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24 Het vroege monnikenleven

De kerkdienst, die bij Benedictus centraal stond in het kloosterleven, was
een verbale kerkdienst zonder eucharistie. Hij vond plaats in het oratorium van
het klooster, een gebedsruimte die niet per definitie van een altaar voorzien was.
Voor de mis, waaraan men enkel op zon- en feestdagen deelnam, gingen de
monniken of naar een kerk buiten het klooster of werd een priester van buiten-
af uitgenodigd om hem op te dragen. Priesters die als monnik in het klooster
leefden, hadden dezelfde rechten als de andere monniken en namen geen
bevoorrechte positie in.

Het dagelijkse officie, waarvoor allen zich in het oratorium verzamelden,
omvatte naast gebeden en psalmen ook lezingen uit de Bijbel en de geschriften
van de kerkvaders. Om er actief aan te kunnen deelnemen, moesten de monni-
ken kunnen lezen. Vorming, de studie van de geschriften en het overschrijven
van de voor de lezing benodigde teksten werden daardoor essentiële onderdelen
van het kloosterleven.

Slechts dertig jaar na de dood van Benedictus, in 577, werd Montecassino
verlaten, toen de monniken vluchtten voor de Longobarden. De heerschappij
van de Longobarden betekende het einde van de laatklassieke samenleving en de
vestiging van een nieuwe orde, die niet meer volgens de wetten van de
Romeinse staat functioneerde. In de woelingen van deze omwenteling zou de
kennis rond Benedictus en zijn kloosterregel waarschijnlijk verloren zijn gegaan
als paus Gregorius de Grote (590-604), die zelf monnik was of dicht bij het
monnikenwezen stond, niet het tweede boek van zijn beroemde Dialogen aan de
stichter van Montecassino had opgedragen, waarmee hij diens werken voor het
nageslacht behield.

Al in de regel van Pachomius was een aantal grondkenmerken van het
klooster zoals wij het kennen zichtbaar geworden. In de kloosterregel van
Benedictus werd dit basisvoorbeeld vervolmaakt en kreeg het door de voorop-
stelling van de kerkdienst een richting die tot op heden is blijven voortbestaan
– zij het niet als enig mogelijke inrichting van het monastieke leven. Daarin was
de ascetische hartstocht van de vroege monniken teruggedrongen ten gunste van
kerkdienst en lof des Heren, om plaats te maken voor een matige soberheid bij
het eten en een gedisciplineerde, van alle uiterlijkheden ontdane levensstijl.
Afzien van seksualiteit bleef echter een absoluut gebod. Het lichaam van de
monnik stond als zetel van ‘vleselijke’ begeerten onder permanente bewaking en
werd in de zin van Paulus gezien als toegangspoort van de zonde. Maar de over-
winning op de seksuele driften adelde de monnik en maakte zijn gebeden tot
een kostbaar goed. Het als voorbeeldig beschouwde leven van de monniken
droeg bij tot de legitimatie van de christelijke kerk, ook tegenover de nieuwe,
nog heidense machthebbers en de nieuwe Germaanse bovenlaag. In de maar ten
dele en vaak slechts oppervlakkig gekerstende maatschappij van de vroege mid-
deleeuwen werden de monniken zo dé christenen bij uitstek en werden de
kloosters tot oorden van voorbeeldig christelijk leven.

� � Subiaco,
S. Benedetto. Het boven 
de voormalige grot van
Benedictus verrezen
klooster, ook wel Sacro
Speco genoemd, bestaat uit
meerdere lagen. De boven-
en onderkerk en de kapellen
en trapmuren zijn helemaal
bedekt met fresco’s uit de
8e tot en met de 16e eeuw.

Officie – mis – getijden

Met het begrip officie (Lat. officium, dienst) wordt de
dienst aan God aangeduid, dat wil zeggen de
kerkdienst, waarvan de hoofdbestanddelen gebed,
schriftlezing en psalmenrecitatie zijn. Als het officie
wordt verbonden met de eucharistieviering, d.w.z.
met de consecratie van brood en wijn ter herinnering
aan het laatste avondmaal van Christus, gaat het om
een mis. De mis heeft een vaste opbouw, waarvan
de onderdelen deels vaststaan en deels de
liturgische heiligenkalender volgen. De schriftlezingen
uit de evangeliën zijn volgens een vast schema over
het hele jaar verdeeld. Terwijl de Egyptische
monniken alleen een ochtend- en een avonddienst
kenden, deelde Basilius (ca. 330-379), de stichter van
het oosterse monnikenwezen, de kerkdiensten al in
zes dagtijden en een nachtofficie in. De in de regel
van Benedictus voorgeschreven acht dagelijkse
gebedstijden werden in de Latijnse kerk
gecanoniseerd. Deze opdeling van de dienst in
afzonderlijke officiën, die steeds op vaste tijden
plaatsvinden, noemt men getijden.
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25Het vroege monnikenleven

Taferelen uit het leven van Benedictus,
Subiaco, Sacro Speco, fresco’s van de
onder- en bovenkerk.

� Benedictus ontvangt het monnikengewaad van
Romanus en trekt zich in Subiaco terug in een grot.
Meester Conxulus, 13e eeuw, onderkerk.

� Benedictus’ onderhoud met zijn zuster Scholastica,
school van Umbrië en Le Marche, 15e eeuw,
bovenkerk. Volgens Gregorius de Grote kwamen broer
en zus jaarlijks samen voor een geestelijk gesprek.

� Benedictus ziet de ziel van zijn zuster – in de vorm
van een door engelen gedragen duif – ten hemel varen.
School van Umbrië en Le Marche, 15e eeuw, bovenkerk.

� Benedictus ziet toe hoe een van zijn monniken zich
door de duivel laat verleiden. Deze wordt daarvoor door
zijn abt met stokslagen bestraft (aansluitende, hier niet
afgebeelde scène). School van Umbrië en Le Marche,
15e eeuw, bovenkerk.
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