
OVERIGENS

Dacht jij ook dat religieus geïnspireerde tijdschriften hun tijd hebben gehad? 
Dat er met congregaties en kloosterorden die het gros van hun energie spende-
ren aan krimpscenario’s, geen ruimte meer voor was, zeker niet in deze gedi-
gitaliseerde wereld. Wel, vergeet het. Het jaar 2017, dat naar zijn einde loopt, 
heeft ons twee prachtige nieuwe magazines geschonken die niet zouden mis-
staan tussen de rijk geïllustreerde bladen in de betere boekhandel. Helemaal 
mee met hun tijd, en bovendien verfrissend inspirerend. 

Still 

Het eerste dat onze aandacht trok, was 
Still, een halfjaarlijkse uitgave van de 
Broeders van Liefde. De naam oogt 
modern – Still met dubbele l – en geeft 
goed weer welke lading we erachter 
mogen zoeken: halt houden en stil 
worden bij onze kerntaken. En voor de 
Broeders van Liefde betekent dat: zich 
engageren in zorg en onderwijs, ver-
binden door in gemeenschap te leven, 
verstillen via gebed en meditatie. Rond 
deze thema’s wil Still mensen inspire-
ren. Still zoekt vanuit een open houding 
en via persoonlijke beleving hoe men-
sen vandaag tot vormen van verstilling, 
engagement en verbinding komen. 

Die drie sleutelwoorden vind je ook terug op de sobere kaft. Ze vormen de 
rode draad doorheen de gevarieerde inhoud van het blad. ‘Wie kijkt met een 
kwetsbare en onbevangen blik vindt verbondenheid’, schrijft Veerle Frissen, 
communicatiemedewerker van de congregatie, in haar inleidende editoriaal. 
‘En wie zich verbindt, engageert zich. Maar misschien komen we daar enkel 
toe als we eerst opnieuw leren om echt stil te worden en weer in contact te 
komen met onszelf.’

Aan alles in dit blad merk je dat hier enthousiaste, jonge mensen aan het werk 



zijn geweest. Jordy Frissen bijvoorbeeld: grafisch vormgever, tattoo artist, illus-
trator en allround creatieveling met een passie voor films en games. Hij illustreer-
de de beginpagina’s van het blad: twee handen die allerlei draden en punten 
samenbrengen in een netwerk. De illustratie is omgeven door kleine tekstvakken 
waarin telkens ‘een initiatief dat mensen verbindt of verstilt’, beknopt wordt om-
schreven. Een voorbeeld: Heb jij weer te veel gekookt vanavond? Patricia De 
Schrevel-Weetink startte de Facebookpagina ‘Zonder honger naar bed’, waar 
je restjes kan schenken aan mensen die het minder breed hebben. Of nog: 
Pastory in Gent organiseert elke vrijdag een buurtbureau. 15 buren kunnen er 
‘werken of studeren in stilte’ in een voormalige pastorij. Wifi en kraantjeswater 
zijn gratis. Het is de bedoeling via de website www.still-magazine.be een uit-
gebreid overzicht te maken van alle stilteplekken en verbindende initiatieven in 
Vlaanderen. Je kan er je eigen initiatief ook registreren.

Als we het blad omslaan, treden we binnen in het verhaal van Heidi Lenaerts, 
presentatrice van het programma Django op cultuurzender Klara. Ze lijdt aan 
chronische artritis en artrose, maar heeft misschien juist daardoor ontdekt dat 
je in het leven dankbaar moet zijn en durven tonen wie je bent. Verder blade-
ren we door een origineel gepresenteerde bijdrage over rituelen, die vandaag 
weer springlevend zijn. Op pagina 16 en 17 heeft Charlotte Van Hacht een 
eigenzinnige voorstelling van het Bijbelverhaal van Kaïn en Abel getekend. 
Charlotte is masterstudente beeldverhaal aan de Brusselse Luca School of Arts. 
Zo’n verrassende poging om een oud verhaal te verbinden met onze tijd, kom 
je verder in dit blad nog tegen. Het valt overigens op hoeveel plaats is inge-
ruimd voor jonge kunstenaars die eigentijdse technieken en vormen bedenken 
om hun aanvoelen van stilte en verbinding te verbeelden. 

Er is natuurlijk ook aandacht voor recente initiatieven van de Broeders van 
Liefde zoals Domein Menas in Sint-Maria-Aalter, tot 2014 een opleidingscen-
trum voor kandidaat-broeders, vandaag een stilte- en ontmoetingsplek voor 
bezinningsdagen, stiltewandelingen, teambuildingsdagen … of Parnassus, het 
sociaal restaurant van vzw Ateljee in hartje Gent.

Still was voor ons een ontdekking, een mooi voorbeeld van hoe je oude, tijd-
loze waarden in een fris kleedje – of moet ik outfit zeggen? – kan steken. Als je 
je registreert op www.still-magazine.be, ontvang je het blad gratis. 
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Klooster !

Je zou kunnen zeggen dat Klooster!, 
het tweede religieus geïnspireerde tijd-
schrift dat de afgelopen maanden het 
licht zag, de tegenpool is van het hier-
boven besproken Still. Het is gedrukt 
op glanzend papier, met vele, vaak 
paginagrote foto’s. Een glossy heet 
dat. Een vormgeving die je niet meteen 
verwacht wanneer het leven van religi-
euzen en mensen die zich met hen ver-
want voelen, in beeld komt. Dat belet 
echter niet dat ook in dit blad de focus 
ligt op stilte, aandacht, gastvrijheid, 
mededogen, tijdloosheid. 

Leo Fijen is hoofdredacteur. En dat ver-
klaart veel. Fijen is bekend om zijn jour-
nalistiek werk bij KRO-NCRV. Met zijn 
kloosterseries op Kruispunt heeft hij menig kijker binnengeleid in tal van gewijde 
plekken van bij ons of elders in Europa. Sinds juli 2016 is Fijen directeur van uit-
geverij Adveniat. Dit voorjaar lanceerde hij een ‘kloosterglossy’. Niemand, ook 
hijzelf niet, had ooit verwacht dat er 20.000 exemplaren van verkocht zouden 
worden. Fijen stelde vast dat in deze tijd veel mensen ernaar verlangen ergens 
bij te horen. De kloosterglossy gaf hen het gevoel even deel uit te maken van de 
kloostergemeenschap. Daarom wil hij ermee doorgaan en van dit magazine 
een periodiek maken. Voor € 35 krijg je het viermaal per jaar aan huis besteld. 
Het eerste nummer (december 2017) wordt een themanummer over Licht: ‘Met 
inspirerende verhalen, met concrete voorbeelden voor meditatie, met wijsheden 
voor alledag, met prachtige reportages over mensen die het licht hebben ge-
zien in het klooster en het verschil maken in het leven. 

Het bijzondere aan Klooster! is dat het religieuze leven niet wordt neergezet als 
een aflopend verhaal, maar als spiritueel erfgoed dat we moeten koesteren. 
Precies omdat het haaks staat op de tijdgeest, is daar vandaag zo’n grote be-
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hoefte aan. ‘Op mijn weg naar kloosters en abdijen’, schrijft Fijen, ‘trek ik vaak 
op met fotografen die deze plekken niet kennen en geen weet hebben van de 
religieuzen die er wonen. Deze fotografen komen er echt voor de eerste keer 
en weten niet wat ze meemaken. Ze komen woorden tekort om de mensen, 
de plekken en het geheim te bedanken. (…) Ze prijzen de aardigheid en har-
telijkheid van de religieuzen, ze zijn onder de indruk van de gebouwen en ze 
vangen een glimp op van het mysterie.’

Niet alleen de fotografen zijn onder de indruk. Fijen laat in zijn glossy ook 
bekende Nederlanders aan het woord, van wie je niet meteen verwacht dat 
ze enige binding hebben met een abdij. Bas Haring bijvoorbeeld, filosoof, 
schrijver, presentator en ‘die-hard atheïst’. Hij komt twee tot drie keer per jaar 
in Kasteel Slangenburg, om, zoals hij het zelf formuleert, ‘even geen onderdeel 
te zijn van de dagelijkse hectiek die voorbijgaat aan wat er werkelijk toe doet.’ 
Of Jan Marijnissen, het gezicht van de Socialistische Partij, die met enige regel-
maat afzakt naar het klooster van de franciscanen in Megen. Het voelt voor 
hem ‘als een intieme ruimte, een tijdloze zone’, die hem ‘meer mens maakt’ en 
waar hij mag zijn zoals hij is.

Indrukwekkend hoe dit in alle opzichten schitterende magazine de lezer 144 
pagina’s lang alle hoeken van het klooster laat zien, op de meest diverse plek-
ken in België en Nederland. Van het ontwerpen van habijten die er worden 
gedragen tot de verschillende bieren die onze abdijen rijk zijn. Met tussendoor 
columns en verfrissende ideeën, van Erik Borgman bijvoorbeeld, of Annemiek 
Schrijver, Anselm Grün en vele anderen. 

Mocht je in deze donkere wintertijden te ver wegglijden in melancholisch ge-
peins over de dingen die voorbijgaan, neem Klooster! ter hand en je fleurt er 
meteen weer van op. 

Zusters en broeders – Stem van het religieuze leven in  
Vlaanderen

Er is nog zo’n geschenk waar je dezer dagen van opkikkert: de websitelink Zus-
ters en broeders – Stem van het religieuze leven in Vlaanderen op Kerknet. Hier 
krijg je de digitale bevestiging dat het erfgoed van het religieuze leven in Vlaan-



deren een schat is om te laten schitteren. Doorgaans komen congregaties 
en ordes van religieuzen in hun massieve vorm in beeld. Alsof wat achter 
de kloostermuren verborgen zit, een monolithisch blok is waarin mensen die 
de regel van het huis volgen, zijn opgegaan. 

De tientallen persoonlijke verhalen die je hier kan aanklikken, tonen aan 
dat religieuzen mensen zijn van vlees en bloed. Allemaal hebben ze in hun 
leven ervaren dat het pad van hun keuze niet zo netjes was uitgetekend als 
ze oorspronkelijk gedacht hadden. De tocht was er vaak een van zoeken en 
tasten, met onvoorziene hindernissen. Elk van hen heeft een eigen geschie-
denis doorgemaakt, een eigen spirituele zoektocht, een eigen worsteling 
met God. Voor de buitenwereld vervulden ze vaak een duidelijk afgebaken-
de opdracht in de lijn van de gemeenschap waarin ze zich geëngageerd 
hadden. In een van de gesprekken noemt iemand dat de buitenkant. De bin-
nenkant is die van een Godzoeker, een pelgrim die nog steeds op weg is.

Het mooie aan dit concept is dat je mensen aan het woord hoort die een 
kleine inkijk in hun eigen leven geven via een ervaring, een gebeurtenis of 
iets wat hen bijzonder getroffen heeft. Het lijkt wel een legpuzzel waar-
van elk onderdeeltje een persoonlijke kleur geeft aan het rijkgeschakeerde 
verhaal van het religieuze leven van bij ons. Wil je meer achtergrond over 
een congregatie of over onderwerpen waarnaar in het gesprek verwezen 
wordt, dan kan je doorklikken en krijg je beknopte aanvullende informatie, 
die je vervolgens via een simpele klik weer verder kan uitbreiden. Een op 
en top digitale presentatie zoals het hoort. Nooit word je neergesabeld met 
een overvloed aan tekst. Alles is netjes gedoseerd en wordt volgens behoef-
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te geserveerd. Zo ontdekte ik onder meer John Rutter, gelauwerd componist van 
hedendaagse kerkmuziek. Met een nieuwsgierige klik van de muis kreeg ik het 
prachtige For the beauty of the earth te horen. 

Naast personen, gemeenschappen en plaatsen die in beeld komen, zijn er ook 
thema’s: eenzaamheid, godservaring, ziekte, schoonheid, solidariteit, loslaten, 
toekomst, jongeren, vertrekken. Ook hier geen algemeenheden of clichés, maar 
verhalen van mensen, telkens met een verrassende insteek. 
Met www.zustersenbroeders.be wordt recht gedaan aan de authentieke 
schoonheid en de vele verdiensten van Vlaamse religieuzen. Een welgekomen 
verademing na de affaires van de jongste jaren, die in de media in het lang en 
het breed werden uitgesmeerd en daarmee ook al het positieve dreigden mee 
te sleuren. 

Koken met Clara

Een andere aangename verrassing 
voor het einde van dit jaar komt uit 
Nijmegen. Daar slaagden de zusters 
Beatrijs Corveleyn en Elisabeth Luurt-
sema van stadsklooster ‘De Bron’ erin 
een eigen kookboek uit te werken, in-
gebed in de spiritualiteit van Clara en 
Franciscus: Clara’s bron – Recepten 
voor eenvoudig en (h)eerlijk koken, een 
uitgave van Berne Media.

Clara’s Bron combineert smakelijke ve-
getarische recepten met mooie foto’s 
en meditatieve teksten, lezen we in het persbericht. Centraal staan waarden 
als aandacht voor elkaar, meeleven met de seizoenen, solidariteit met arme 
mensen en duurzaamheid. 

‘In wat je eet, druk je uit wie je bent en wie je wilt zijn’, zegt Gerard Pieter 
Freeman in zijn voorwoord. Het zou een belletje moeten doen rinkelen. In het 
overaanbod aan kookboeken in onze winkelrekken, ligt het accent op ‘puur 
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genieten’, op ‘slank, gezond en toch lekker’. We staan er niet bij stil dat daar 
ook een mensbeeld in geprojecteerd ligt. Clara’s Bron gaat tegen die stroom in 
en voert ons terug naar het ritme van de jaargetijden en onze eigen natuurlijke 
omgeving. Hier geen pakjes en zakjes met ingevoerde, uitheemse groenten. 
Duurzaamheid is plots geen modewoord meer, maar een basisregel die aanzet 
tot seizoensgebonden en energievriendelijk koken, en creatief omspringen met 
wat van een vorige maaltijd overbleef.

Niet toevallig is het boek ingedeeld in twaalf hoofdstukken, een voor elke 
maand van het jaar. Een hoofdstuk start met enkele pagina’s franciscaanse 
spiritualiteit, gevolgd door een praktische tip over duurzaam koken: creatief 
aan de slag met restbrood bijvoorbeeld, of: water besparen voor het behoud 
van onze aarde, of nog: feesten met een verantwoorde voetafdruk. Daarna 
volgt telkens een recept voor een ontbijt, een lunch, een warme maaltijd en een 
nagerecht of tussendoortje. 

Het boek telt 208 pagina’s, gebonden met leeslint. Het is 
doorspekt met poëtische en meditatieve teksten, en rijkelijk 
geïllustreerd met beeldmateriaal van coauteur Elisabeth 
Luurtsema: foto’s en mandala’s1 van bloemen en bladeren 
uit de tuin, aangevuld met ingrediënten die in de recepten 
gebruikt worden.
 

Als je nog op pakjestocht moet voor de feestdagen, aarzel niet: voor € 19,95 
heb je met Clara’s Bron een mooi en origineel geschenk in handen, waar de 
ontvanger alleen maar beter van wordt, naar lichaam en ziel!

Guido CAERTS

1 Mandala: cirkelvormige of veelhoekige figuur met mystieke betekenis, oorspronkelijk 
als hulpmiddel bij boeddhistische meditatie


