
‘Zie hoe de Heer in zijn liefde 
ons de weg van het leven wijst.‘ 

In dit prachtige fotoboek word je als kijker meegevoerd naar de fascinerende wereld van de 

Benedictijner kloosters in Europa. Het boek toont de verborgen schoonheid van de monastieke 

leefwereld, die weldadig aandoet als een landschap van de ziel. Als bijschrift bij de foto’s staan 

tweetalige citaten (Latijn en Nederlands) uit de Regel van Benedictus, die niet alleen als kloosterregel 

maar steeds meer ook als algemene spirituele leefregel wordt herkend en gebruikt.

De aanvullende teksten van Wil Derkse geven verdieping aan de in dit boek in beeld gebrachte 

spiritualiteit van de Regel van Benedictus.    

Notker Wolf werd in 2000 verkozen tot abtprimaat van de Benedictijnen en is daarmee de hoogste vertegenwoordiger van de 

wereldwijde confederatie van Benedictijnse congregaties. Hans-Günther Kaufmann (1943) is fotograaf en regisseur. 

Wil Derkse (1952), filosoof, is hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en auteur van het boek Een leefregel 

voor beginners, benedictijnse spiritualiteit voor beginners.
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K
loosters hebben iets geheimzinnigs en prikkelen de fantasie: de hoge muren, de clausuur die je niet mag betreden. Door de komst van 

telefoon en internet zijn hun muren echter doorzichtig geworden. Het ontoegankelijke gebied van de ‘clausuur ‘ is niet meer dan de 

persoonlijke leefruimte van de monniken en nonnen. Levende kloosters zijn geen musea. De bewoners zouden anders geen rust kennen 

en iedere dag alleen maar bezig zijn met het opruimen van de sporen die de bezoekers achterlaten.

Benedictus van Nursia kende de kloostermuren al. In die tijd waren ze niets bijzonders. Iedere Romeinse hoeve was ter bescherming omgeven 

door muren, zoals we nu nog kunnen zien. In de middeleeuwen moesten de muren vanwege de voortdurende oorlogen en overvallen behoor-

lijk wat hoger gebouwd worden. Nonnen trokken zich voor hun veiligheid al zeer vroeg terug binnen de bescherming van de stadsmuren. 

Benedictus noemt in zijn Regel nog een andere reden. De kloostermuren moesten de leefruimte van de monniken beperken, zodat ze niet 

overal zouden gaan ronddwalen. Hij kende het gevaar van het centrifugale karakter van de monniken en het nomadendom van de mannen.

Sommigen zien het klooster nog in het verlengde van Webers epos Dreizehnlinden als romantisch retraiteoord, waar de monniken in stilte 

lezend door de gangen en tuinen wandelen. In werkelijkheid verlangt het leven in de gemeenschap een goede psychische gesteldheid. Verder 

moeten monniken er voor zorgen dat ze van het werk dat ze met hun handen doen kunnen leven, zoals dat werd voorzien door Benedictus, 

terwijl ze zich volledig kunnen wijden aan de lofprijzing van God – het hoofddoel van hun leven. Daarnaast dienen ze nog tijd te vinden voor 

het lezen van Gods Woord [Lectio divina]. Al met al een gezonde uitdaging die ver verwijderd is van alle romantiek.

En toch blijven de kloosters en het leven van monniken en nonnen omgeven door geheimzinnigheid. Veel mensen, die naast hun alledaagse 

beslommeringen een diepere zin zoeken, vragen om enkele dagen van inkeer en stilte.

Kloosters hebben echter niet alleen muren – het zijn plekken van licht, ze laten het licht binnen, bijvoorbeeld door stijlvol ingeraamde vensters. 

Want alles in kloosters dient stijlvol gemaakt te zijn om de mens boven zichzelf te verheffen. Een van de indrukwekkendste belevenissen van 

een gast is het uitkijken vanuit een venster over het weidse landschap, naar het spel van de wolken, die soms dreigend lijken te zijn. Benedic-

tus zag ‘s nachts een keer hoe de duisternis zich ontsloot en de hele wereld in een grote lichtbol deed opgaan. In de kleine kosmos de grote 

kosmos te beleven, dat is de sensibiliteit die we verkrijgen wanneer uiterlijk en innerlijk tot rust komen, wanneer we weer leren kijken.

Wie als gast in een klooster komt en inzicht krijgt in de dagelijkse gang van zaken, zal een druk leven aantreffen, dat allesbehalve eentonig is. 

Monniken en nonnen zijn druk bezig met heel wat werkzaamheden: ze timmeren, knutselen, werken met computers, koken, musiceren, studeren 

en bovenal komen ze altijd weer samen in het gebed, om de machtige werken van God te bezingen.
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Wat beweegt nu een jonge man of een jonge vrouw om in een klooster in te treden? Angst voor verantwoordelijkheid? Vlucht voor de ‘boze 

wereld‘? Benedictus noemt andere redenen, het is een uitnodiging van God: ‘Wie is het, die het leven liefheeft en goede dagen wenst te 

zien?' Wie God zoekt en zich voor Hem openstelt, de geboden van gerechtigheid en vrede in acht neemt, zal in Hem de volheid van het leven 

vinden. Het wordt een lange, vaak steenachtige weg, maar aan het einde zal het hart zich in onuitsprekelijke vreugde openen. Benedictus 

noemt zijn klooster een school van de Heer, waar we leren de Heer tot aan het kruis te volgen, maar daardoor ook het kwade, de dood te 

overwinnen. Het geopende hart aan het kruis is de zichtbare liefde van God voor de mens, waarmee een monnik op zijn levensweg één wordt. 

En de broeders begeleiden hem door het leven, tot aan de gang naar de begraafplaats. 

Het is geen eenzame zoektocht naar God, waarop de benedictijner monnik zich begeeft. Het is een gemeenschappelijk leven onder Regel en 

abt. De abt gaat met zijn broeders als de goede herder met zijn schapen. Hij geeft de richting aan en zorgt voor allen, wordt een arts voor de 

ziel voor diegenen die meer zorg nodig hebben. Hij is een leraar van de gemeenschap en wordt daarbij ondersteund door de novicemeester 

bij de nieuw aangekomenen, de novicen. Ze leren onder hem niet alleen, ze worden ook ingevoerd in het praktische leven, waarbij de gehele 

gemeenschap door de broeders wordt gevormd. Het is een levenslang leren. 

De kloosterbibliotheek is de schat van wijsheid uit het verleden en het heden. Lezen behoort tot het dagelijkse leven van een monnik, net als 

het werk. Het werk dient het levensonderhoud, maar ook de psychische gezondheid. Benedictus is allergisch voor ledigheid. Zelfs zieke broe-

ders moet een lichte taak gegeven worden. Wie op zondag, de dag des Heren die eigenlijk geheel vrij moet zijn voor het geestelijk lezen, 

niet wil of kan lezen – want er waren in de tijd van Benedictus nog veel analfabeten – zal van de abt een andere taak krijgen, opdat hij zijn 

tijd niet ledig doorbrengt.

Het is niet altijd gemakkelijk om van het werk van je handen te leven – dat ervaren we ook in de huidige maatschappij. Maar de abt mag 

zich niet te veel zorgen maken over een misschien te klein vermogen van het klooster. Hij dient volgens de Heilige Schrift allereerst te zorgen 

voor het geestelijk welzijn en vertrouwt erop dat God het Zijne daarbij geeft. Een kloostergemeenschap is geen wereldse commune, maar een 

geloofsgemeenschap, die geheel onder gezag van het evangelie staat.

Een gemeenschap realiseert zich in een gemeenschappelijke lofprijzing van God, God staat in het centrum van het leven. Het dienen van 

God staat boven alles. Na het teken voor het gemeenschappelijke gebed begeeft ieder zich op weg. De eucharistieviering is de kern van de 

ervaring van de aanwezigheid van Christus in zijn gemeenschap. Daarom zou niet alleen het dienen van God, maar ook Christus zelf boven 

alles moeten staan.
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De gemeenschap laat zich ook zien in de gemeenschappelijke maaltijd. Dit wordt gezien als voorbeeld van het door Jezus aangekondigde 

bruiloftsmaal in de eeuwigheid. Daarom hebben monniken zich ook altijd ingespannen om goed te koken en het refectorium, de eetzaal, 

straalt in alle kloosters een bijzondere waardigheid uit.

De gemeenschap komt ook tot uiting in het werk, in de dienst waarmee een ieder bijdraagt aan het leven, en niet in de laatste plaats in ge-

zellige bijeenkomsten, in de recreatie, bij gemeenschappelijke uitstapjes.

Ze is ook te merken in de stilte, de atmosfeer van rust, die een klooster de hele dag vervult. Ondanks al het gemeenschappelijke leven heeft 

de monnik zijn fasen van teruggetrokkenheid, het persoonlijke gebed, de meditatie nodig. De clausuur van het klooster is niet alleen het leef-

gebied van de monniken. Het is ook een oord van stilte, om bij alle bezigheden de innerlijke vrede te vinden en om altijd weer naar God te 

luisteren, zijn stem te horen.

Een gemeenschap leeft niet alleen voor zichzelf. Benedictus heeft een eigen plek voor de gasten voorzien, waaraan een klooster nooit gebrek 

heeft – gasten die uit zichzelf komen en gasten die worden uitgenodigd om iets van de rijkdom van het kloosterleven te ervaren. Tegenwoordig 

zijn het gasten uit de hele wereld. De kloostergemeenschap schenkt niet alleen, ze krijgt ook geschenken van en wordt verrijkt door gasten. In 

het bijzonder moet echter rekening worden gehouden met de pelgrims en de armen. In hen wordt vooral Christus gediend. Langs de pelgrims-

routes hebben de kloosters zich gevestigd, die voor de pelgrims zorgen, hun wonden helen en hen met geneeskunst ter zijde staan. ‘Hospice' 

betekent eigenlijk ‘gasthuis', dat bedoeld is voor de opname en verzorging van pelgrims.

De zorg voor de armen is vooral een taak van de portarius. Hij geeft degene die aanklopt te eten en haalt uit de kamer met kleding een trui, 

een hemd, een broek, die de monniken niet meer nodig hebben.

De portarius is ook degene die wij als eerste tegenkomen als we een klooster betreden, en de laatste als we weer afscheid nemen en te-

rugkeren naar ons leven van alledag. We nemen veel indrukken mee. Het is de stilte, het is de vaak nuchtere, maar feestelijke liturgie, het is 

de gerichtheid van de monniken op God. Het is echter ook de verscheidenheid van de monniken, het zijn de verschillende personen die we 

zijn tegengekomen. Het is een gemeenschap van verschillende generaties, waarin de jongeren de ouderen eren en de ouderen de jongeren 

leren, een gemeenschap die bijeengehouden wordt door Jezus Christus, die in hun midden leeft en vrede schenkt. De gast zal terugblikken op 

de kloosterpoort, waarboven vaak ‘Pax Vrede' geschreven staat – een verwachting die hij mee terug kan nemen naar zijn leven van alledag.

Notker Wolf OSB, abt-primaat
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D
e Regel voor monniken van Benedictus van Nursia is al zo'n 1500 jaar een duurzaam en vruchtbaar richtsnoer voor het florerend leven van 

persoon en gemeenschap. 

Het begrip regula heeft in het Latijn geen wettische betekenis. Daarvoor kent die taal het woord lex, dat we terugkennen in onze begrippen 

‘legaal' en ‘legitiem'. Maar Benedictus schreef geen Lex monachorum maar een Regula monachorum. Regula – Benedictus gebruikt steeds het enkelvoud 

– duidt op een gezonde ritmiek, waarin alles ‘lekker loopt', wel gereguleerd, zonder dat er iets scheef gaat. Ritmiek veronderstelt grenzen en kan tegelijk 

ontgrenzend zijn. Zoals ritme in de muziek spanning brengt tussen de maatstrepen en over die maatstrepen heen.

Zo wil de Regel ook het monastieke leven leiden, opdat alles ‘lekker loopt', maar wel op een ‘spannende' wijze. Wat dat inhoudt lezen we in de uitno-

digende Proloog van de Regel, een inleiding die met name kandidaten voor het monastieke leven toespreekt. Wanneer dergelijke kandidaten heden ten 

dage intreden en worden ‘ingekleed' in hun habijt, gebeurt dat in een kleine plechtigheid. De overste stelt dan aan de kandidaat de vraag: ‘Wat verlang 

je?' De wens om in te treden dient uit een persoonlijk verlangen voort te komen. In de Proloog wordt deze vraag nader geëxpliciteerd. In parafrase: ‘wie 

is er onder jullie die naar het leven verlangt en goede dagen hoopt te beleven?' En als je dan zegt: ‘Ja, ik' – dan biedt intreden je een mooie kans om 

persoonlijk en hier in de gemeenschap tot leven te komen en goede dagen te beleven.

Deze gedachte heeft natuurlijk een algemene strekking: mensen verlangen ernaar om tot leven te komen en goede dagen te beleven. Ze verlangen naar 

vitaliteit, persoonlijk en in de gemeenschap. 

Hoe kan deze vitaliteit worden gevoed? In de Regel worden er enkele levensdomeinen genoemd, waarin de vitaliteit voeding ontvangt: het domein van 

lofprijzing en persoonlijk gebed (‘ora'), dat van de arbeid (‘labora'), van de dagelijks voedende lezing (‘lege'), dat van het alleen (‘monos') in de cel en 

dat van het samen met de broeders zijn (‘frater'), dat van gastvrij (‘hospitium') en besloten (‘clausura') zijn, dat van vasten en vieren. Deze levensdomei-

nen laten zich natuurlijk ook naar andere contexten vertalen. 

Het cultiveren van de vitaliteit van persoon en gemeenschap

Centraal staat de toewijding aan de persoon (ook die van jezelf) en de gemeenschap – de foto's in dit boek tonen ook vaak monniken en monialen 

in de context van hun gemeenschap. Die toewijding toont zich niet het minst in de zorgvuldigheid in alles, waaronder ook de zorg voor jezelf, voor je 

medezusters en -broeders, ook met degenen die falen en lastig zijn, voor je spullen – dus alles ‘als heilig vaatwerk' behandelen – en (nogmaals) voor 

jezelf: niet verwaarlozen (blijven voeden), niet overbelasten (hulp durven vragen), niet onderbelasten (durven groeien in wat moeizaam is), ‘nee' durven 

zeggen om des te beter ‘ja' te kunnen zeggen.

Steeds gaat het om een volhardend zoeken van een dynamische balans, om te oefenen als persoon die zich deel weet van een gemeenschap. Benedic-

tus noemt zijn klooster ‘een oefenschool voor de dienst van de Heer '. Dat blijkt overigens een levenslange oefenschool te zijn: van de inkleding van de 

novice tot het opbaren van de ‘uitgeoefende' monnik in de kapittelzaal. En de ‘Heer ' toont zich dan in de tussentijd veelal niet rechtsreeks maar in de 

medebroeder, de lastige overste, de verrassende en soms vreemde gast, de taak die voor je ligt. 

De domeinen van dat oefenen werden zojuist al genoemd. De houdingen waarin dat oefenen plaatsvindt zou je kunnen aanduiden als de monastieke 

deugden.

De Regel voor monniken van Benedictus 
richtsnoer voor geestelijke vitaliteit van persoon en gemeenschap 
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Monastieke deugden

De in het antieke denken ontwikkelde deugdethiek heeft eigen vormen gevonden in de monastieke bewegingen die in de laatantieke periode op-

kwamen. De door Aristoteles grondig uitgewerkte gedachte dat een deugd als een moeizaam verworven en op waarden georiënteerde houding van 

voortreffelijkheid beschreven kan worden, doordrenkt ieder hoofdstuk van Benedictus' Regel. 

In de klassieke deugdethiek zijn de beoogde houdingen van voortreffelijkheid verbonden met langdurige oefening. Een voortreffelijk timmerman, pianist 

of meesterkok word je inderdaad niet in een spoedcursus. Hetzelfde geldt volgens Benedictus ook voor de vrouwen en mannen die onder zijn Regel 

verlangen te leven: ze volgen een levenslange ‘cursus' (wat in het Latijn ook ‘wedloop' en ‘loopbaan' kan betekenen). 

In het vruchtbare, op leven en levenskwaliteit gerichte monastieke leven zijn er volgens Benedictus en de zusters en broeders na hem talrijke deugden 

om te oefenen en te cultiveren, met vele plaatselijk en cultureel bepaalde variaties. Maar de monastieke ‘hoofddeugden' – waaruit de meer specifieke 

monastieke deugden voortvloeien – zijn op de vingers van één hand te tellen: de stabiliteit (stabilitas), de gehoorzaamheid (obedientia), de verande-

ring van levensstijl (conversatio morum), de deemoed (humilitas) en de toeleg op gebed, werk en lezing om het hart te voeden (uitgedrukt in de later 

opgekomen monastieke richtlijn ora et labora et lege) en de gastvrijheid. 

De stabilitas cultiveert de houding van het niet weglopen, niet alleen niet van je levenskeuze, maar evenmin van wat die keuze in het alledaagse met 

zich meebrengt. Meer positief geformuleerd is stabilitas het op alle niveaus volharden in je jawoord. Ook buiten het monastieke leven impliceert alle 

oefening een volhardend en ontspannen vasthouden aan je dagelijkse training, gericht op verdere groei. 

De term obedientia is afgeleid van het werkwoord ob-audire, dat een versterkt luisteren aanduidt. Het is verwant aan het eerste woord van de eerste 

zin van de Regel, obsculta of ausculta: ‘Luister aandachtig, mijn zoon … en neig het oor van je hart…'. Dit gespitste luisteren met het oor van het hart 

is gericht op het geven van een antwoord aan wat de ander of de situatie van je vraagt. Gehoorzaamheid is allereerst een gehoor geven aan elkaar. 

De hiërarchisch bepaalde gehoorzaamheid aan de overste, die overigens door de gemeenschap gekozen is, maakt hiervan deel uit, maar is niet de 

enige vorm van gehoorzaamheid. In de Regel wordt duidelijk gemaakt dat ook de overste het oor van zijn hart bij de broeders of zusters te luisteren 

dient te leggen, en dat ook de broeders elkaar met respect en genegenheid dienen te gehoorzamen. 

De deugd van de verandering van levensstijl, de conversio morum is erop gericht steeds verder te groeien in de monastieke houdingen, door het ge-

leidelijk hechten aan gewoonten die het monastieke leven bevorderen (bijv. soberheid, zwijgzaamheid, zuiverheid van hart) en het tegelijk geleidelijk 

loslaten van gewoonten die dit leven bedreigen (bijv. overdaad, een teveel aan prikkels, gebrek aan integriteit).

De humilitas of deemoed ziet Benedictus als een oefening in de houding om te dienen en juist in die dienst aan wat of wie je hoog hebt ook zelf te 

groeien naar je ware lengte. De etymologie van het woord deemoed drukt dat ook uit. Het ‘dee' is verbonden met dienen, het ‘moed' met een houding 

of ‘gemoed'. De onderlinge gehoorzaamheid is onderlinge hartelijke dienst, en in die dienst bloeien persoon en gemeenschap verder op. 

Zo ook in de gastvrijheid, waarin iedere gast als de Heer moet worden opgenomen, en in de bijzondere zorg voor de zieke, zwakke en bejaarde 

medebroeders en -zusters. 

De ijverige toeleg op werk en lezing behoort tot de dagelijkse oefendomeinen van de monnik of moniale. De dagelijkse arbeid wordt door Benedictus 

niet gezien als een noodzakelijk kwaad, maar als een goed dat noodzakelijk is voor het floreren van persoon en gemeenschap. 

Het gaat als het goed is om een aantrekkelijke oefenschool. Een aantrekkelijke oefenschool – daarvan getuigen de foto's van dit mooie boek. Foto's 

gemaakt in onder meer de Erzabtei van Sankt Ottillien, de Abtei Sankt Hildegard en de Sant' Anselmo in Rome. Maar dezelfde aantrekkelijkheid kan 

gevonden worden in monastieke gemeenschappen van Nederland en Vlaanderen (zie www.monasteria.org), waar men de lezer van dit boek zorg-

zaam als gast zal ontvangen. 

Wil Derkse



Benedictus stond aan het venster en bad tot de almachtige God.  
Toen hij midden in de nacht naar buiten keek, zag hij plotseling een licht,  
dat zich van bovenuit uitbreidde en alle duisternis van de nacht verdreef.  

Een wonderbaarlijke waarneming was daarmee verbonden.

Gregorius de Grote, Het leven van Benedictus, hoofdstuk 35

Cumque vir Domini Benedictus ... ad fenestram stans et omnipotentem Dominum deprecans, 
subito intempesta noctis hora respiciens, vidit fusam lucem desuper cunctas noctis tenebras exfugasse, 

tantoque splendore clarescere, ut diem vinceret lux illa, quae inter tenebras radiasset. 
Mira autem valde res in hac speculatione secuta est.

Gregorius Magnus, Dialogorum libri II, 35
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Waar onze eigen mogelijkheden tekortschieten  
mogen we de Heer vragen om ons in zijn genade te hulp te komen.

Regel van Benedictus, Proloog, vers 41

Et quod minus habet in nos natura possibile, 
rogemus Dominum ut gratiae suae iubeat nobis adiutorium ministrare.

Regula Sancti Benedicti, Prologus, versus 41

Van nature drukt onze eigen geestelijke en morele zwaarte ons vaak omlaag,  
maar de genade richt ons op en werkt bevrijdend.  

Van de zwaarte zijn we vaak zelf de bron;  
de genade wordt ons geschonken door een Bron buiten ons.
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De abt laat in woorden maar meer nog in daden zien  
wat goed en heilig is.

In het klooster handelt hij zonder aanziens des persoons.

De abt heeft voor allen dus evenveel liefde  
en past voor allen dezelfde discipline toe,  

waarbij hij rekening houdt met wat ieder verdient.

Regel van Benedictus, Hoofdstuk 2, vers 12, 16, 22

Omnia bona et sancta factis amplius quam verbis ostendat.

Non ab eo persona in monasterio discernatur.

Ergo aequalis sit ab eo omnibus caritas, 
una praebeatur in omnibus secundum merita disciplina. 

Regula Benedicti, capitulum 2, versus 12, 16, 22

Ook het leidinggeven wordt door Benedictus  
met onderlinge genegenheid verbonden.

De leidinggevende toont het waardevolle eerder in zijn eigen levensstijl  
dan in zijn spreken erover tot anderen.
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Non ab eo persona in monasterio discernatur.

Ergo aequalis sit ab eo omnibus caritas, 
una praebeatur in omnibus secundum merita disciplina. 

Regula Benedicti, capitulum 2, versus 12, 16, 22

Ook het leidinggeven wordt door Benedictus  
met onderlinge genegenheid verbonden.

De leidinggevende toont het waardevolle eerder in zijn eigen levensstijl  
dan in zijn spreken erover tot anderen.
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Een eventueel gebrek aan middelen mag nooit als excuus gelden.  
Want hij moet voor ogen houden wat er geschreven staat:  
‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid,  

dan zal u dit alles erbij gegeven worden.' 

Regel van Benedictus, Hoofdstuk 2, vers 35

Et ne causetur de minori forte substantia, meminerit scriptum: 
‘Primum quaerite regnum Dei et iustitiam eius, 

et haec omnia adicientur vobis.‘

Regula Sancti Benedicti, capitulum 2, versus 35

Voorspoed is een toegift van het voortschrijden  
op de weg naar het rijk Gods en zijn gerechtigheid – de weg naar meer leven  

voor allen en naar de vrede.
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Alle gasten die langskomen worden ontvangen als Christus zelf.

De abt deelt zijn tafel altijd met de gasten en pelgrims.

Regel van Benedictus, Hoofdstuk 53, vers 1; Hoofdstuk 56, vers 1

Omnes supervenientes hospites 
tamquam Christus suscipiantur.

Mensa abbatis cum hospitibus 
et peregrinis sit semper. 

Regula Sancti Benedicti, capitulum 53, versus 1; capitulum 56, versus 1

Gastvrijheid hoort tot de ‘corebusiness' in de monastieke wereld.  
Iedere gast – ook uit vreemde en verre streken – kan zomaar ‘de Heer ' zijn.  

‘Zelfs als zij vier piercings in haar neus heeft', zoals een gastenbroeder eens opmerkte.
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Jij, wie je ook bent, die snel bij de hemelse Vader wil komen:  
neem de hier vastgestelde, kleine Regel voor beginners  

en houd die aan met behulp van Christus.

Regel van Benedictus, Hoofdstuk 73, vers 8

Quisquis ergo ad patriam caelestem festinans, 
hanc minimam inchoationis regulam descriptam,

adiuvante Christo, perfice.

Regula Sancti Benedicti, capitulum 73, versus 8

Benedictus nodigt ons allen uit, wie we ook zijn  
– kloosterlingen of niet – om werk te maken van onze levensweg naar ‘hemelse' kwaliteit.  

We kunnen daar nu mee beginnen, permanent beginner blijven  
– en toch vooruitgaand verder groeien.
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‘Zie hoe de Heer in zijn liefde 
ons de weg van het leven wijst.‘ 

In dit prachtige fotoboek word je als kijker meegevoerd naar de fascinerende wereld van de 

Benedictijner kloosters in Europa. Het boek toont de verborgen schoonheid van de monastieke 

leefwereld, die weldadig aandoet als een landschap van de ziel. Als bijschrift bij de foto’s staan 

tweetalige citaten (Latijn en Nederlands) uit de Regel van Benedictus, die niet alleen als kloosterregel 

maar steeds meer ook als algemene spirituele leefregel wordt herkend en gebruikt.

De aanvullende teksten van Wil Derkse geven verdieping aan de in dit boek in beeld gebrachte 

spiritualiteit van de Regel van Benedictus.    

Notker Wolf werd in 2000 verkozen tot abtprimaat van de Benedictijnen en is daarmee de hoogste vertegenwoordiger van de 

wereldwijde confederatie van Benedictijnse congregaties. Hans-Günther Kaufmann (1943) is fotograaf en regisseur. 

Wil Derkse (1952), filosoof, is hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en auteur van het boek Een leefregel 

voor beginners, benedictijnse spiritualiteit voor beginners.
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