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Haarlemmerliede " De
eerste
kandidaten voor de ‘Broeders
van het Stille Leven’ hebben zich
al gemeld. De verkloostering van
de pastorie van de St. Jacobus de
Meerdere Kerk in Haarlemmerliede is afgerond. Zondag zegent
bisschop Jan Hendriks het miniklooster in.
Het gebouw is flink verbouwd.
Pastoor en initiatiefnemer Bernard
Zweers heeft tijdens het slopen en
bouwen vier maanden ‘gekampeerd’ in het oude zusterhuis aan
de overkant, vertelt hij tijdens een
rondleiding.
De pastorie aan de Liedeweg,
waar al veertig jaar niks aan was
gedaan, was sowieso toe aan groot
onderhoud. Zweers vond het zonde
om in zijn eentje in het grote gebouw te wonen en nam het initiatief voor het contemplatief spiritueel centrum. Officieel mag het nog
geen klooster heten, maar wordt
het een ‘pia unio’ waar de Broeders
van het Stille Leven verblijven.
Zweers, die straks ‘prior’ is van
het centrum, had zich ten doel
gesteld om binnen een jaar het
benodigde geld voor de verbouwing bij elkaar te krijgen. ,,Anders
was het feest niet doorgegaan. Na
acht maanden hadden we 155.000
euro bij elkaar.’’ Hoewel het bisdom Haarlem-Amsterdam geen
geld bijdraagt aan dit soort initiatieven, gaf het wel groen licht voor
het contemplatief spiritueel centrum. ,,Een impliciete erkenning.’’
De keuken en de twee verdiepingen zijn verbouwd en hebben een
flinke opfrisbeurt gekregen Op de
eerste etage is een muur verplaatst
om de kamers anders in te delen en
is het schrootjesplafond gesloopt.
Een van de kamers op de tweede
verdieping heeft een lichtkoepel
gekregen. Alle slaapverblijven
hebben nu hun eigen badkamer.
De oude, met ligbad en mosgroene
tegeltjes, is gesloopt. De zitkamer
van de pastoor is huiskamer van de
broeders geworden. Vrijwilligers
hielpen mee met de inrichting.
Naast Zweers gaan straks drie

Pastoor en ’prior’ Bernard Zweers in de huiskamer van het contemplatief spiritueel centrum.

andere mannen in het centrum
leven. Een van de kamers is voor
een logé, die voor minimaal tien
dagen in moet checken. ,,Dit is niet
voor een weekendje, want dan daal
je niet in.’’ Iedereen moet meedoen
aan het ‘stille leven’ en minstens
drie keer per dag deelnemen aan
het gebed. ’s Middags aanwezig
zijn om te bidden, hoeft niet per
se. Zweers kan zich voorstellen dat
dat niet te combineren is met een
baan buiten het mini-klooster.
,,Met bidden verdien je geen geld’’,
realiseert hij zich. ,,In een abdij
wordt bijvoorbeeld geld verdiend
met het maken van bier of kaas,
dat doen we hier niet.’’
De eerste twee kandidaten werden afgewezen. Een van hen had
een hoge functie op de Zuidas en
zou te vaak de gebeden missen.

,,De andere kandidaat was een
gescheiden man die wel wat voelde
voor leven in een groep. Het getijdengebed vond hij een interessante
bijvangst, maar daar ging het hem
niet om. Terwijl het daar wel om
moet gaat. Iedereen is welkom,
maar je moet wel meedoen. Het is
hier geen hotel’’, waarschuwt
Zweers. ,,Kandidaten moeten stilte
en gebed tot hun levensstijl maken
en celibatair leven.’’

Trappist
Ook voor Zweers wordt het een
ander leven. De tv-aansluiting is
verdwenen en telefoneren moet
straks in de bijkeuken. ,,In huis is
het stil. Ik ben van oorsprong trappist, dus ik weet hoe bewerkelijk
het communautaire leven is. Samenleven kan moeilijk zijn. Wat

doe je als iemand steeds vijf minuten te laat is bij de vespers of elke
keer een rommeltje maakt van de
keuken? Het is aan mij als prior om
de boel te coördineren.’’
Zweers verwacht dat zich meer
dan genoeg mannen aanmelden
voor de Broeders van het Stille
Leven. Gelikte advertenties zetten,
geeft geen pas bij zo’n sober initiatief, weet Zweers. ,,Ik ben goed
bekend met het monnikenmilieu,
daar weten ze het allemaal al.’’ Het
mini-klooster leeft, ervoer de broeder al tijdens een drukbezochte
open dag in juli. Hij merkt ook dat
de vespers - avondgebeden - populair zijn. ,,Dat zijn niet de vaste
bezoekers van de zondagse kerkdiensten. Het gaat om mensen uit
Haarlem, Bloemendaal en Amsterdam. Ze zijn binnen een half uur
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Pastorie wordt
mini-klooster in
Haarlemmerliede
in een totaal andere omgeving.’’
Zondag zegent monseigneur
Hendriks het centrum in. Ook zijn
belangstellenden die dag vanaf
15.30 uur welkom om een kijkje te
komen nemen. Na afloop wordt
het boekje ’Word even stil’ aan hen
uitgedeeld. ,,Daarna is het ook
afgelopen. Dat is ook typerend
voor dit initiatief.’’ Kernwoorden
zijn stilte, orde, rust en regelmaat.
,,Hier wordt niet geborreld.’’

Sober leven vol stilte en gebed in nieuw mini-kloo ster Haarlemmerliede

Een van de verblijven op de zolderverdieping.
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De pastorie in Haarlemmerliede is verbouwd tot mini-klooster.
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