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Lezing op 22 mei 

‘OVER WOESTIJNVADERS, BENEDICTIJNEN EN CAMALDULENZERS’ 

Oud Katholieke Kerk, Hoge Gouwe 109, aanvang 20.00 uur 

Spreker: de heer Tin Lok Chan, m.a. 

De Leefregel voor monniken is, sinds het moment dat Benedictus van Nursia het 

optekende, nog steeds invloedrijk in het Westerse monachisme. Al gauw na zijn 

ontstaan in de 6de eeuw verving de “Regula Benedicti” andere, al bestaande leefregels 

voor religieuzen. Tot de dag van vandaag vormt het de leidraad van het leven in 

verschillende kloosterorden: daarvan zijn de grootste en meest bekende de orden van 

de Benedictijnen, de Cisterciënzers en de Trappisten. 

Benedictus was echter niet de eerste die aankwam met een handvat voor de orde van de 

dag, noch waren hij en zijn medebroeders de eerste beoefenaars van het Christelijke 

religieuze leven. Al in de 3de eeuw verschenen de eerste Woestijnvaders in de 

Egyptische Sahara om er, in de geest van Jezus Christus, een leven te leiden geheel 

gewijd aan God. Al zo vroeg in het christendom ontstond een dergelijke subgroepering 

met een specifieke leefcultuur en waarvan de verzameling “Vaderspreuken” het 

getuigenis is van de gedachtewereld en radicale leefwijze van de eerste Christelijke 

eremieten. 

Ondanks dat Benedictus zijn leven niet in zijn eentje maar in gemeenschap met andere 

godgewijde mannen leidde, staat hij tóch zeker wel in de lijn die uiteindelijk 

getrokken kan worden naar de orde van de Camaldulenzer-kluizenaars. Deze congregatie, 

die ontstaan is in de 11de eeuw, fascineert: de Regel van Benedictus volgend 

streefden en streven haar leden ernaar vorm te geven aan een leven dat beantwoordt 

aan zowel het kluizenaarsbestaan als het kloosterwezen. 

In zijn lezing spreekt Lok Chan over de lijn die loopt van de eerste Westerse 

eremieten via Benedictus tot de Camaldulenzers en hun ordestichter Romualdus: daarbij 

staat hij stil bij de Vaderspreuken, de “Regula Benedicti” en de geschiedenis en 

cultuur van de Camaldulenzer orde en leven. Verscheidene afbeeldingen visualiseren 

het verhaal. 

Lok Chan m.a. is cultuurhistoricus. Ondanks zijn specialisatie in de Faustpoëzie van 

de Romantiek geeft hij kunstlezingen en is hij als rondleider verbonden aan museum 

Boijmans van Beuningen. Met de Camaldulenzer Orde is hij persoonlijk bekend door het 

intensieve contact dat hij in het verleden met de monnikenkluizenaars in Italië had. 

 

Oproep 

Leden van onze vereniging doen al jaren op zaterdag dienst in het stadhuis, waarbij 
zij voor zowel toeristen als de Goudse bevolking het stadhuis ter bezichtiging open 

houden. 

Enkelen hebben voldoende kennis van de historie en de bezienswaardigheden van het 

gebouw om korte rondleidingen te verzorgen. Met deze vrijwilligers is afgesproken dat 

zij in principe éénmaal in de twee maanden een ochtend of middag aanwezig zijn. Deze 

diensten worden gedraaid samen met een andere vrijwilliger en nemen in de winter 2 

uur in beslag, terwijl dat in de zomerperiode 2 1/2 uur is. 

Om deze afspraken te kunnen handhaven is een groep van tenminste 36 mensen nodig. De 

afgelopen maanden hebben enkelen van hen, na jaren trouwe dienst, gevraagd van deze 

vrijwillige taak ontheven te worden. Helaas is een aantal mensen zodanig ziek 

geworden dat ook op hen geen beroep meer kan worden gedaan, waardoor de groep is 

verkleind tot slechts 30 leden/vrijwilligers. 
Hoewel de oproep tijdens de Algemene Ledenvergadering leidde tot de toevoeging van 

twee mensen aan de lijst, komen we momenteel toch tenminste vier personen tekort. 
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Wie van u is bereid ongeveer 6 x in het jaar 2(1/2) uur te investeren in een leuke 

taak, waarbij u na een korte inwerkperiode, tijdens leuke gesprekken met binnen- en 

buitenlandse toeristen en geïnteresseerde Gouwenaars de schoonheid van dit fraaie 

historische gebouw uit te dragen. 

Tijdens deze openingstijden is er ook een boekentafel aanwezig waardoor men de 

historische uitgaven van onze vereniging en van andere schrijvers kunnen worden 

gekocht/verkocht. 

 

Indien u tijd en belangstelling hiervoor heeft en deze vrijwilligersgroep wilt komen 

versterken, of nadere informatie wenst, bel dan even met Henk Vente 0182 532016, of 
stuur een e-mail aan henkvente@tele2.nl 
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