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De spreker van deze avond, drs. Lok Chan m.a., is als cultuurhistoricus 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.  

  
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” alle eerdere leefregels 
voor religieuzen. Tot op de dag van vandaag vormt het de 
leidraad voor 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 zo een soort 
subgroepering met een specifieke leefcultuur. De verzameling 
“Vaderspreuken” is een getuigenis van deze gedachtenwereld 
en van de radicale leefwijze van de eerste Christelijke 

eremieten.  
 
Ondanks het feit dat Benedictus zelf niet in afzondering leefde maar in een gemeenschap met 
andere godgewijde mannen, staat hij tóch zeker aan het begin van de lijn die uiteindelijk 
doorgetrokken kan worden naar de orde van de Camaldulenzer-kluizenaars. Deze congregatie 
is ontstaan is in de 11de eeuw . De Regel van Benedictus volgend streefden en streven haar leden 
ernaar vorm te geven aan een leven dat beantwoordt aan zowel het kluizenaarsbestaan als aan 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 Orde van de 
Camaldulenzer en hun wijze van leven. 

 


