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Thomas Quartier is in een korte tijd een van de 

bekendste gezichten van katholiek Nederland 

geworden. Dat is misschien ook niet zo vreemd, 

want sinds zijn intrede bij de benedictijnen van 

de Willibrordusabdij in Doetinchem, ongeveer 

negen jaar geleden, publiceerde hij maar liefst vier 

boeken. Anders leven (2015), Kiemcellen (2016) en 

Heilige Woede (2018) bevatten net als het nieuwe 

Liefdesgeboden persoonlijke reflecties op het reli-

gieuze leven, gepresenteerd in een thematische 

omlijsting.

Quartier verklaart zijn hoge productiviteit door het 

feit dat schrijven over zijn ervaringen en gevoelens 

voor hem een heel natuurlijk proces is. “Ik doe het 

niet voor de publiciteit of om aandacht trekken; ik 

zou het ook doen als er geen boeken van werden 

gemaakt.”

Zijn werk kenmerkt zich door persoonlijke reflecties 

in een mijmerende, overpeinzende stijl die de lezer in 

een soort stream of consciousness met zich meevoert. 

De gedachtenpatronen zijn veelal associatief, wat het 

werk toegankelijk maakt voor een groot publiek. Geen 

vanzelfsprekende eigenschap voor een hoogleraar 

theologie, voor wie de valkuil van het academisch taal-

gebruik wellicht toch telkens op de loer ligt.

Zijn academische achtergrond speelde trouwens een 

belangrijke rol in het onderscheiden van zijn roeping. 

Hij maakte voor het eerst kennis met de benedic-

tijnse levenswijze toen hij met zijn studenten naar 

een abdij op excursie ging. “Ik weet vrijwel zeker dat 

ik de academische wereld vaarwel had gezegd als ik 

geen monnik was geworden”, vertelt Quartier. “Werk 

staat niet los van de rest van je leven. Wij benedictij-

nen kennen het ora et labora, bidden en werken, en 

voor mij is dat ook zo. Als ik nu college geef, is dat 

voor mij niet iets anders dan wanneer ik als monnik 

in de koorbanken sta. Ik probeer vanuit een eenheid 

te leven, dat is volgens mij iets dat kenmerkend is 

aan de monastieke traditie. Ik denk ook dat veel 

mensen naar zo’n eenheid verlangen.”

K!KJE IN HET KLOOSTER
Deze manier van redeneren lijkt ten grondslag 

liggen aan zijn werk. Want hoewel zijn laatste vier 

boeken allemaal overpeinzingen zijn op het reli-

gieuze leven, merkt de lezer dat die thema’s ook 

betrekking hebben op zijn of haar eigen leven. 

Quartier haalt hiermee effectief de kloostermuren 

neer en geeft de lezer een kijkje in de dagelijkse 

beslommeringen van een benedictijn. Al snel blijkt 

dat de monnik ook maar gewoon een mens is, met 

Monnik op het kruispunt van klooster 
en wereld ‘Natuurlijk kan ik over de 
liefde spreken’

interview

DOOR ERIK HENDRIX

Wat hebben Neil Young en Benedictus van Nursia met elkaar te maken? Op het eerste gezicht helemaal niets, maar in 

zijn nieuwe boek Liefdesgeboden zorgt monnik Thomas Quartier voor een ongebruikelijke ontmoeting tussen de heilige 

abt en de singer-songwriter. 

ACTUEEL

Thomas Quartier: “Als ik nu college geef, is dat voor mij niet iets anders dan wanneer ik als monnik in de koorbanken sta. Ik probeer vanuit een eenheid te leven.” | Foto: Ted van Aanholt
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De synode over de Amazone is de 29e synode sinds 1965. Nu 

z7n die bepaald niet spannend. Zelfs wie de Kerk van nab7 

volgt, heeD moeite om de data en thema’s van meer dan, 

zeg, v7f ervan op te lepelen. Je moet het paus Franciscus dus 

nageven: h7 heeD een manier gevonden om synodes heel 

interessant te maken.

Een diplomaat van het Braziliaans ministerie voor Buiten-

landse Zaken moest onlangs zelfs met een kardinaal op tv 

z7n landgenoten geruststellen: de regering van president 

Bolsonaro wordt niet bedreigd door de naderende synode, 

net zo min als het verdrag tussen het Vaticaan en Brazilië 

over de status van de Kerk in het land.

De regering “erkent de historische rol van de Kerk in de vor-

ming van Brazilië, en stelt de actieve en constante keuze 

van de Kerk voor de armen zeer op pr7s”, zei Kenneth da 

Nóbrega. Desondanks moest h7 toegeven dat de regering 

zich zorgen maakt over de inhoud van het werkdocument 

van de synode. Sommigen vrezen dat de Braziliaanse soe-

vereiniteit over het Amazonegebied binnen haar grenzen, 

wordt bedreigd.

Het laat zien dat het er  voor Braziliaanse diplomaten echt 

toe doet wat de paus en een stel bisschoppen gaan zeggen 

over de Amazone en de internationale status ervan.

Naast Da Nóbrega zat kardinaal Hummes, een bondgenoot 

van Franciscus en voorzitter van de synode. Hummes sprak 

z7n “grote verbazing” uit over berichten dat het Braziliaanse 

leger en de veiligheidsdiensten de bisschoppen, en dan 

vooral die in de Amazone, “bespioneren” in aanloop naar 

de synode. Zowel leger als veiligheidsdiensten hebben dat 

overigens herhaaldel7k ontkend, al geven ze wel toe dat ze 

de ontwikkelingen rond de synode volgen, omdat die volgens 

hen problemen oplevert voor de nationale veiligheid.

In het t7dperk vóór Franciscus zou het idee dat een regering 

bisschoppen bespioneert, bizar z7n geweest. Wel heeD Bra-

zilië een geschiedenis met regeringen die zwaar leunen op 

het leger wanneer ze uitgedaagd worden door bisschoppen 

die opkomen voor democratie en mensenrechten. Bolso-

naro’s zorgen z7n dus in zekere zin logisch.

Wat er b7 de synode ook gezegd gaat worden over politiek 

en ecologie, het zal gezien de recente ruzies over de Ama-

zone genoeg z7n om wereldw7d de aandacht te trekken. 

Ook binnenkerkel7k is er echter genoeg te doen over deze 

synode, aangezien er waarsch7nl7k gesproken gaat worden 

over de viri probati, het tot priester w7den van r7pe gehuwde 

mannen. Als er steun is voor een experiment daarmee, hoe 

(geograYsch) beperkt ook, zullen critici zeggen dat dit een 

hellend vlak is richting afscha[ng van het celibaat.

Met andere woorden: als de synode op 6 oktober begint, 

heeD Franciscus zich er opnieuw van verzekerd dat de hele 

wereld oplet. Ongeacht wat er daarna gebeurt, is het feit 

dat h7 zo veel interesse weet te wekken voor een voorheen 

dodel7k saai gebeuren, een klein wonder op zich. (Vert. SK)

Deze analyse verscheen eerder op cruxnow.com.
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analyse

een gevoelsleven met precies hetzelfde soort 

emoties als dat van ieder ander.

“De eerste paar jaar ben je natuurlijk vooral 

bezig met de vorm”, zegt hij, “met het koor-

gebed en de manier van leven, pas later kom 

je ook dichter bij je gevoel.” Zijn laatste twee 

boeken spreken uitvoerig over de woede en de 

liefde. “Wanneer je net bent ingetreden heb 

je natuurlijk allemaal verwachtingen, maar 

daarop volgen ook onvermijdelijk de nodige 

teleurstellingen. Toch ligt je roeping juist 

ergens onder al die teleurstellingen.”

CONTROVERSIEEL
Volgens Quartier werd zijn vorige boek, Hei-

lige Woede, met enige verbazing ontvangen. 

Woede zou namelijk niet thuishoren in het 

gevoelsleven van een monnik. Toch is Lief-

desgeboden volgens hem daarin nog contro-

versiëler. “Dit is het eerste boek dat ik voor 

publicatie door een aantal vertrouwelingen 

heb laten lezen. Dat komt omdat ik merkte dat 

ik het ook wel eng vond om het over de liefde 

te hebben. ‘Hoe kan een monnik nu over zo’n 

thema praten?’, is een van de standaardvra-

gen, ik denk dat ik ‘m nu al vier keer gehoord 

heb. Mensen denken toch veelal in etiketten 

en daarin gaat het vaak pas over liefde als het 

met seks te maken heeft, anders is het vriend-

schap. Volgens mij is dat een verkeerde tegen-

stelling: vriendschap en liefde kunnen heel 

veel met elkaar te maken hebben, terwijl seks 

niet per se met liefde te maken heeft.”

Quartier kreeg regelmatig te horen dat het 

ongepast was voor een monnik om over liefde 

te praten. “Ik ontving een mailtje van iemand 

die het boek nog niet gelezen had. Hij zei: 

‘Realiseert u zich wel dat als mensen over 

liefde en het klooster lezen, dat bij slachtof-

fers van seksueel misbruik heel veel pijn kan 

doen?’ Ik had me dat niet gerealiseerd, en 

hoewel dit boek daar niet over gaat, moet je 

toch rekening houden met dit soort belevin-

gen. Als wij, vanuit de katholieke Kerk, over 

zo’n thema praten, moeten wij dat met grote 

bedachtzaamheid en behoedzaamheid doen. 

Dat zijn we aan de mensen verschuldigd.”

De oude Grieken maakten nadrukkelijk onder-

scheid tussen eros, een liefde die passie en 

begeerte betekende, en agape, de liefde die 

het beste voor de ander zoekt. Toch heeft 

Quartier het in zijn boek niet alleen over die 

laatste vorm. “Monniken weten ook wat eros 

is”, benadrukt hij meteen. Het is duidelijk dat 

Quartier ook in dit opzicht een misverstand 

uit de weg wil ruimen.

NEIL YOUNG
Dat komt ook tot uitdrukking in de pagina’s 

waarin hij mijmert over de teksten van lief-

desliedjes. “God schuilt in de diepte van onze 

gevoelens”, schrijft Quartier, “wanneer wij 

ze koesteren, komen we God tegen. Vroeger 

droomde ik bij het luisteren van popliedjes 

over de liefde van mijn leven die ooit zou 

komen. Heb ik hem gevonden? Ik ben hem in 

ieder geval blijven zoeken, tot op de dag van 

vandaag, ook als monnik levend in een kloos-

ter. In je eigen binnenste te zoeken, samen 

met mensen van wie je houdt, betekent ook al 

een beetje vinden.”

Een mooi voorbeeld is Quartiers meditatie 

over Neil Youngs nummer ‘Heart of Gold’: 

“Echte liefde is willen leven en geven”, schrijft 

hij. “Je moet steeds dieper graven wanneer 

je een hart wilt vinden dat aan deze wensen 

recht kan doen. De zanger is een mijnwerker 

die graaft naar de liefde. Het blijft in dit lied 

in het midden of hij nu zijn eigen hart zoekt 

of dat van een ander. Het enige wat we weten, 

is dat hij uit eigen kracht geen recht kan doen 

aan de zoektocht van zijn gevoelens.”

Liefdesgeboden is een fijn boek waar je als 

lezer in hoog tempo doorheen vliegt, zowel 

door het onderwerp als door de stijl. Het is 

dan ook een aanrader voor iedereen met een 

interesse in het monastieke leven. Vooral de 

zogenaamde ‘zoekers’ zullen hier veel inzich-

ten tegenkomen waarop ze nog lang kunnen 

kauwen.

Dit boek bestaat eigenlijk volledig bij de gratie 

van Quartiers openheid over het monastieke 

leven en zijn persoonlijke gevoelsleven. Toch 

heeft die openheid soms ook een schaduw-

zijde. Juist omdat Quartier zich zo benader-

baar opstelt, lijkt hij een zekere verplichting te 

voelen om rekenschap te geven van meningen 

en opvattingen die hem uit z’n ‘flow’ halen. 

Hoewel dat een heel sympathieke eigenschap 

is, zorgt de combinatie van het meditatieve 

en het apologetische register soms voor een 

zekere dissonantie. Sommige lezers zullen het 

misschien fijn vinden om zo weer even geaard 

te worden, maar tegelijk komt de vraag op wat 

er zou gebeuren als Quartier zich daardoor 

niet zou laten afremmen. `

Thomas Quartier, 

Liefdesgeboden. 

Gevoel in het klooster 

van je leven

Uitgever7: Adveniat 

| Halew7n

Pagina’s: 160 | € 17,90

ISBN 978 94 93161 07 8

‘Vriendschap en liefde 
kunnen heel veel 

met elkaar te maken 
hebben, terw7l seks 

niet per se met liefde te 
maken heeft’


