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‘Mijn roeping is één zijn met Hem’
interview

DOOR  ELZE RIEMER

Tien jaar geleden koos zuster Stéphanie Barban (44) ervoor om in te treden in de gemeenschap Chemin Neuf. 
Ze legde de geloftes van gehoorzaamheid, kuisheid en armoede af. Een opmerkelijke keuze in deze tijd, zeker als 
je bedenkt dat het ook mogelijk is om als gehuwde lid van deze gemeenschap te worden. “Ik heb geen moment 
twijfel gehad.”

Over de gemeenschap van zuster Stéphanie
Chemin Neuf is een wereldwijde katholieke gemeenschap met een oecumenische roeping. In Nederland telt de gemeenschap 28 vaste leden, zowel 
celibataire broeders en zusters als ook echtparen. Een aantal leden, onder wie twee zusters en een priester, woont in het huis van de gemeenschap, 
de Sint-Paulusabdij in Oosterhout. De rest woont elders in het land. Velen uit de gemeenschap komen uit het buitenland. Zo ook zuster Stéphanie, die 
van oorsprong Parijse is.

Zuster Stéphanie: “Alleen de zekerheid dat je geliefd bent, geeft je het leven. Mis je die, dan zoek je het overal op, bewust of niet. Ik ben ervan overtuigd dat dit gemis ten grondslag ligt aan alle ellende in de wereld.” 
| Foto: Erik van den Boom
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Was het altijd al uw droom om in te treden als 
zuster?
“Zeker niet. Lang heb ik zonder God geleefd en 
was ik helemaal niet met het christelijk geloof 
bezig. Ik ben wel katholiek gedoopt, maar we 
deden er niks aan. Zelfs toen ik 20 was en op 
zoek was naar wie ik ben en wat de zin van het 
leven is, kwam het niet in mij op om God daar bij 
te betrekken. Pas toen ik 25 was, kwam ik Hem 
op het spoor. Ik was naar Burkina Faso gegaan, 
wat best een gekke beslissing was: ik kende daar 
niemand en had daar eigenlijk niet echt iets te 
zoeken. Maar toch voelde ik heel sterk dat ik 
daarnaartoe moest. Eenmaal daar kon ik niet om 
God heen. Hij was alles en overal in de levens van 
de mensen die ik daar ontmoette. Die complete 
verbondenheid met God was helemaal nieuw 
voor mij.”

Hoe kwam u tot het besluit om een religieus leven 
te leiden?
“Dat was een heel proces. Gaandeweg raakte ik 
ervan overtuigd dat God bestaat. Toen ik 30 was, 
besloot ik de route naar Santiago de Compostella 
te lopen. Ik was op een punt in mijn leven dat 
ik niet meer goed wist waar ik mee bezig was en 
waar ik naartoe wilde. Ik begon, een beetje verle-
gen, met bidden.
Op een gegeven moment kwam het woord ‘Heer’ 
in mijn hart – toen wist ik dat Jezus bestaat en 
ook bij mij is. Geleidelijk kwam toen ook het idee 
van een religieus leven in mijn hoofd. Maar dat 
wilde ik echt niet. Ik heb me er lang tegen verzet. 
Ik had een heel negatief beeld van een religieus 
leven, het leek me ontzettend eenzaam. Ik wilde 
liever trouwen en een gezin. Maar stap voor stap 
kwam er toch vreugde, en na een paar maanden 
besefte ik dat het echt een vraag van de Heer was; 
voor mij. Nog een jaar later, tijdens een stiltere-
traite, kon ik eindelijk ‘ja’ zeggen op de vraag of 
ik een religieus leven wilde leiden. Dat is nu bijna 
twaalf jaar geleden, en ik heb geen moment twij-
fel gehad.
Ik heb vervolgens nog een poos gezocht naar een 
gemeenschap waar ik me thuis voelde. Toen ik 
een retraite deed bij Chemin Neuf werd ik ver-
liefd. Hier voel ik me vrij om te zijn wie ik ben.”

Wat voor verschil maakt dit leven als religieus 
voor u?
“Met dat Jezus in mijn leven kwam, was ik ineens 
niet meer alleen. Ik had een maatje gevonden om 
mijn leven mee te delen. Daarmee kwam ook het 
besef hoe eenzaam ik al die tijd ervoor eigenlijk 
was geweest, ook al had ik veel vrienden. Ook 
ontdekte ik dat ik nog gekwetst was, door dingen 

die in het verleden zijn gebeurd. Ik zat vast in 
ongezonde patronen die me ongelukkig maakten.
Door de jaren heen ben ik, stap voor stap, tot 
innerlijke genezing gekomen. Dat was nodig om 
de diepte van Gods liefde volledig tot me door 
te laten dringen, dat ik écht kon geloven dat God 
van mij houdt zoals ik ben. Ik hoef niet iemand 
anders te zijn, of me aan te passen aan de ver-
wachtingen van anderen – ik ben goed zoals ik 
ben. Dat is voor mij de grootste verandering. 
Ieder van ons is geschapen om lief te hebben en 
geliefd te zijn. Ik geloof dat alleen de zekerheid 
dat je geliefd bent, je het leven geeft. Als je die 
mist, zoek je het overal op, bewust of niet.
Ik ben ervan overtuigd dat dit gemis ten grond-
slag ligt aan alle ellende in de wereld. Mensen 
gaan ofwel op de vlucht voor de confrontatie, 
ofwel vergaren steeds meer rijkdom of aanzien, 
in de overtuiging dat ze daarin voldoening zullen 
vinden.”

U ziet uw leven als een roeping. Waartoe bent u 
geroepen?
“Die roeping gaat niet om het doen van bepaalde 
activiteiten. Ik denk dat ik geroepen ben om met 
God te zijn en om de relatie met Hem steeds meer 
te verdiepen, zodat Hij steeds meer door mij in de 
wereld kan werken. Zoals Paulus zegt: ‘Ik ben het 
niet, het is Jezus in mij.’ Dat is voor mij het doel, 
dat het niet meer om mij gaat, maar om Jezus die 
zo vrij met mij kan zijn dat Hij mij kan gebruiken 

hoe Hij wil. Dat ik één ben met Hem, dat is mijn 
roeping denk ik. Hij heeft deze wereld lief, wil 
vergeving brengen en laten zien wie Hij is – want 
vaak hebben we een verkeerd beeld van God – , en 
daar heeft Hij ons voor nodig. Met ons bedoel ik 
niet alleen de religieuzen, maar alle christenen.”

Hoe kijkt u naar de toekomst? Er zijn steeds 
minder mensen die de roeping ervaren om broe-
der of zuster te worden.
“De toekomst is niet mijn probleem, maar de zaak 
van God; Hij is immers de enige die roept, en dat 
doet Hij nog steeds. Voor de echtparen is het net 
zo goed een roeping om in deze gemeenschap te 
zijn en Jezus te dienen. Bovendien zijn twintig 
jonge broeders en zusters net met het internati-
onale noviciaat in onze gemeenschap in Frank-
rijk begonnen, en ook op andere plaatsen zijn er 
tekenen van hoop en groei. Ik maak me over onze 
gemeenschap absoluut geen zorgen.
God zegt ook letterlijk in de Bijbel dat we ons 
geen zorgen moeten maken. Wij doen wat we 
kunnen, en er gebeuren zo veel mooie dingen in 
dit huis en deze gemeenschap. We zien dat Hij 
wonderen doet, dat levens veranderen. Zolang Hij 
ons hier wil gebruiken om zijn werk te doen, zal 
Hij voorzien. Op welke manier dan ook.
En als we uiteindelijk verdwijnen, is dat niet erg. 
Onze gemeenschap is geen doel op zich, ze is een 
middel voor Gods werk. En daar zal Hij altijd mee 
doorgaan. God blijft God, wat er ook gebeurt.” b

“God blijft God , wat er ook gebeurt.” | Foto: Erik van den Boom

Wat drijft de kloosterling?
Het is kleiner dan vroeger, maar ook in onze tijden beleven vrouwen en 
mannen het religieuze leven. Wat drijft deze kloosterlingen? In een korte 
serie zoekt KN naar de beweegredenen voor een levenskeuze die haaks 
staat op de tijdgeest.
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‘De roeping was er altijd al wel, maar ik 
verzette me ertegen’

interview

DOOR  ELZE RIEMER

Sinds het begin van de eeuw was er niemand meer ingetreden bij de Nederlandse dominicanen. De orde in Ne-
derland was begonnen aan een geleidelijke afbouw en leek zich in haar lot te hebben geschikt. Tot zich in 2013 
twee mannen melden met het verlangen om in te treden. Onder hen was Richard Steenvoorde. “Hier vind ik een 
balans tussen contemplatie en actie.”

“Als je me tien jaar geleden had 
gezegd dat ik dominicaan zou 
worden, had ik je niet geloofd”, zegt 
Richard Steenvoorde (Rijpwetering, 
1973). “Toen was ik net gepromo-
veerd in het internationaal recht en 
werkte ik als juridisch adviseur. Ik 
heb in mijn leven van alles gepro-
beerd, maar kwam steeds weer tot de 

conclusie dat ik nergens echt geluk-
kig van werd. Het is niet dat ík dit 
leven koos; het leven koos mij. Dat 
heb ik wel als een worsteling ervaren. 
De roeping was er altijd al wel, maar 
ik verzette me ertegen. Johannes van 
het Kruis heeft het treffend gezegd: 
‘Om te worden wie ik ben, moet ik 
door alles heen wat ik niet ben.’

Uiteindelijk staakte ik mijn verzet 
en bracht een aantal jaren door op 
Bovendonk, een priester- en dia-
kenopleiding voor late roepingen, of 
beter gezegd: late antwoorden. Daar 
ontdekte ik dat ik geen priester wilde 
worden in een parochie. Ik zou al snel 
vereenzamen. Bovendien verlangde 
ik ook naar verstilling en verdieping, 

een balans tussen het contempla-
tieve en het actieve. Als parochie-
priester zou ik daar niet meer aan toe 
komen; het is een heel druk bestaan 
waarin je al gauw geleefd wordt door 
alles wat er op je afkomt. Zo kwam ik 
terecht bij de dominicanen. Daar is 
de balans tussen die twee heel mooi 
aanwezig.”

Pater Richard Steenvoorde: “Voor mij is contemplatie vooral stil gebed. Anders krijg je het probleem van: ‘Luister Heer, uw dienaar spreekt.’” | Foto: Marloes van Doorn
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Jullie hebben je vorig jaar met zeven 
broeders in het centrum van Rotter-
dam gevestigd. Waarom daar? Jullie 
hadden ook een rustig plekje kunnen 
opzoeken…
“Als orde horen we thuis in de stad. We 
zijn in de dertiende eeuw opgericht om 
de steden in te trekken, omdat daar 
nog niks was; alle kloosters stonden 
op stille plekken. Daarbij is Rotterdam 
een redelijk arme stad wat religieus 
leven betreft. Er valt veel te doen. 
Maar het was ook een pragmatische 
keuze: we hadden hier al een huis 
staan dat in ons bezit is.”

Hebben jullie als gemeenschap een 
bepaalde missie opgevat voor Rotter-
dam?
“Dit is een heel dynamische plek, dus 
het zou helemaal niet passen om daar 
een vastomlijnde missie of doelstel-
ling op te leggen. God is hier al aan het 
werk en het is aan ons om te kijken hoe 
we daarop aan kunnen sluiten. Dat is 
een proces waarbij geduld geboden is; 
we willen niks forceren.
We zijn pas sinds vorig jaar een 
gemeenschap. Het ritme van het 
religieuze leven moeten we opnieuw 
opzetten en uitproberen. Bij de meeste 
gemeenschappen zijn een heleboel 
dingen routine, bij ons is dat niet zo. 
Alles is nog vloeibaar en onrustig. 
Maar dat is een onrust die we willen 
uitzitten.

‘Onze orde is juist 
opgericht om de steden 

in te trekken’

Wat we hier in de stad gaan doen, 
weten we nog niet. De meeste broe-
ders zijn nog in vorming, dus je kunt 
naar buiten toe ook nog niet zoveel 
doen. We werden al wel meteen voor 
van alles gevraagd, maar we laten ons 
niet opjagen. We willen eerst wennen, 
de studie afmaken en zélf nadenken 
over wat we hier willen doen, wat bij 
ons past. Er is natuurlijk genoeg werk, 
maar als we alleen de gaten gaan 
vullen, bouwen we niks op.”

En wat uzelf betreft? Is er een thema 
dat u echt aan het hart gaat?
“Op verzoek van de bisschop heb 
ik het studentenpastoraat mogen 
oppakken. Wat ik daar zie, verontrust 
me. Zo veel jonge mensen die wor-
stelen met hun leven. We hebben als 
samenleving een geestelijke armoede 
gecreëerd waarin een groot deel van 
de mensen van buiten perfect en suc-
cesvol overkomt, terwijl ze van binnen 
wegkwijnen van onzekerheid en 
eenzaamheid. Daarin zie ik een grote 
nood, en ook de waarheid van de 
woorden van paus Franciscus: dat de 
Kerk een veldhospitaal moet zijn. Wij 
kunnen die jongeren alleen helpen als 
we persoonlijk met ze in gesprek gaan 
en écht gaan luisteren en kijken.
Daarvoor moeten we zelf wel door 
een persoonlijke bekering, waarbij 
we weer teruggaan naar de levende 
Heer en gaan leven vanuit de relatie 
met Hem. Daarvoor zijn overgave en 
vertrouwen nodig: dat God het beste 
met ons voorheeft, ook al zie je dat 
zelf niet. Vanuit die overgave kan het 
christendom weer wat geloofwaar-
digheid krijgen en wat betekenen in 
de wereld. Moreel spreken kunnen 
we niet goed meer doen – wat dat 
betreft ligt het imago van de Kerk op 
dit moment aan diggelen. Er is geen 
spindoctor die dat binnenkort gaat 
oplossen, daar moeten we mee leren 
leven.”

Hoe ziet die levende relatie met God 
er voor u uit?
“God is mijn oriëntatiepunt, in Hem 
besta ik. Als ik die relatie in een beeld 
moet uitdrukken, dan zou ik zeggen 
dat Jezus steeds in mijn ooghoeken 
met mij meekijkt en zo mijn blik 
bepaalt. Als ik Hem rechtstreeks 
probeer te zien, is Hij er niet. Dat is 
soms ook moeilijk, zeker in periodes 
van worsteling waarin ik ergens wel 
wist dat ik gedragen werd, maar dat 
niet zo voelde. Bijvoorbeeld toen we 
hier net waren gearriveerd en een 
van de broeders een hartstilstand 
kreeg. Zulke perioden zie ik als een 
louteringsproces, net zoals met de 
profeten in het Oude Testament. Iets 
wat je uit moet zitten, hoe moeilijk 
dat ook kan zijn.”

Welke rol speelt contemplatie in dit 
alles?
“Die is onontbeerlijk. Als gemeen-
schap hebben we besloten om onze 
gebedstijden aan de randen van de 
dag te plaatsen, want overdag is het 
gewoon te vol met studie en allerlei 
werk. Dus om 7 uur de lauden, om 
half 8 de Eucharistie en om 6 uur ’s 
avonds de vespers. Het is een basis 
voor het contemplatieve, maar de 
rest is aan onszelf. Hoe dat wordt 
ingevuld, verschilt van persoon tot 
persoon.

Voor mij is contemplatie vooral 
stil gebed. Anders krijg je het pro-
bleem van ‘Luister Heer, uw dienaar 
spreekt’. Dat je alleen tegen God 
aanpraat, met een verlanglijstje in 
je hoofd. Dit stille gebed is een vorm 
van luisteren die ik ook midden in de 
drukte probeer mee te nemen. Als ik 
het te druk krijg en het contempla-
tieve verwaarloos, wordt alles al snel 
leeg, kaal en grauw. Maar als het wel 
lukt om die verstilling mee te nemen, 
ontdek ik de mooiste dingen, vooral 
in andere mensen.” b

"Stil gebed is een vorm van luisteren." | Foto: Marloes van Doorn

Wat drijft de kloosterling?
Het is kleiner dan vroeger, maar ook in onze tijden bleven vrouwen en 
mannen het religieuze leven. Wat drijft deze kloosterlingen? In een korte 
serie zoekt KN naar de beweegredenen voor een levenskeuze die haaks 
staat op de tijdgeest. Het eerste deel verscheen in KN 19.
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‘Ik heb altijd geweten dat intreden de juiste 
beslissing was’

interview

DOOR  ELZE RIEMER

Tot tien jaar geleden baden de zusters benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Heilig Sacra-
ment in priorij Regina Pacis te Valkenburg letterlijk dag en nacht. De frequentie is nu afgenomen, maar bidden 
blijft hun belangrijkste taak en dagbesteding. Priorin zuster Maria Scholastica heeft het in zestig jaar nooit anders 
gewild. Ook in moeilijke periodes hield ze vast aan haar jawoord aan God.

“Al op jonge leeftijd wist ik dat ik zuster 
wilde worden”, vertelt zuster Maria 
Scholastica (Meerlo, 1931). “Rond mijn 
eerste communie, toen ik een jaar 
of zes was, kreeg ik een kerkboekje 
getiteld Jezus en ik. Daarin stond onder 
meer een verhaaltje over de kleine 
Annie van Frankrijk, een stout meisje 
dat met de hulp van Jezus steeds 

braver werd. Zoals zij haar hele leven 
met Jezus besprak en met Hem leefde, 
zo wilde ik dat ook. Ik hield net zoveel 
van Jezus als Annie. Hij was in die tijd 
mijn beste vriendje, iets wat niemand 
verder hoefde te weten – dat was iets 
alleen voor mij.
Op mijn achttiende heb ik mijn ouders 
mijn plannen meegedeeld. Ze waren 

op z’n zachtst gezegd niet blij met 
mijn voornemen. Zij hadden andere 
plannen met mij. Dus toen ik op mijn 
vierentwintigste aan mijn verlangen 
gehoor wilde geven, vroegen ze me 
of ik het wilde uitstellen. Dat deed ik, 
twee jaar lang. Toen ben ik op een och-
tend voorgoed naar het klooster ver-
trokken, zonder nog gedag te zeggen.

Het was nogal een beslissing om zo 
tegen mijn ouders in te gaan. Maar ik 
heb het niet als zwaar ervaren, omdat 
ik zeker wist dat ik dit wilde. Bij mijn 
professie, vijf jaar later, was mijn vader 
aanwezig – hij had nog wel enigszins 
begrip voor mijn beslissing. Mijn 
moeder niet, het duurde nog eens tien 
jaar voordat zij op bezoek kwam.”

Zuster Maria Scholastica: “Ik koos voor een slotklooster omdat ik in de verborgenheid wilde leven en tijd wilde hebben voor gebed. Hier kan ik mijn leven volledig inzetten voor Christus.” | Foto: Marloes van Doorn
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Waarom koos u voor een slotkloos-
ter?
“Ik wilde niet het risico lopen dat 
ik de hele dag bezet zou zijn door 
allerlei drukke zaken. Daarbij wilde 
ik ook geen leiderschapsfunctie. Dat 
past niet bij de navolging van Chris-
tus, waarbij juist nederigheid heel 
belangrijk is. En ik vind: als er genoeg 
bekwame mensen zijn, die ook reli-
gieus verantwoord zijn, laat hen het 
dan doen. Die nederigheid is denk 
ik de belangrijkste reden waarom ik 
voor een slotklooster koos: ik wilde 
in de verborgenheid leven en tijd 
hebben voor gebed. Hier kan ik mijn 
leven volledig inzetten voor Chris-
tus.”

Het is nu bijna vijfenzestig jaar later. 
Hoe heeft u uw leven tot nu toe erva-
ren?
“Als kind uit een katholiek gezin 
van voor en tijdens de oorlog was ik 
eenzelfde klimaat gewend als in het 
klooster: vader en moeder bepaalden 
alles en we waren gewend te gehoor-
zamen. We waren altijd welkom, 
maar we moesten ook altijd alles van 
onszelf afgeven. Het kloosterleven 
heb ik in die zin niet als een zware 

opgave of overgang ervaren. En wat 
er ook gebeurde, ik heb altijd gewe-
ten dat de beslissing om het klooster 
in te gaan de juiste was. Dat heeft me 
steeds houvast gegeven.
Natuurlijk heb ik ook moeilijke perio-
des gekend, waarin het donker was 
en ik het zelf allemaal niet meer wist. 
Maar die periodes waren voor mij 
nooit zo krachtig dat ik de noodzaak 
voelde om anders te gaan leven. 
Daarbij denk ik dat als je ergens toe 
geroepen wordt, je er ook voor wordt 
toegerust.”

Gebed heeft voor jullie orde de hoog-
ste prioriteit. Welke betekenis heeft 
het voor u persoonlijk? 
“Veel van ons gebed is gezamenlijk; 
de dagelijkse heilige Mis en het 
koorgebed. Daarnaast is er het indivi-
duele gebed, en dat is voor iedereen 
anders. Voor mij is het een afwisse-
ling van stilte en persoonlijk gebed. 
In de stilte kondigt datgene wat er 
in jezelf leeft zich als eerste aan. Die 
stilte is vervolgens ook nodig om te 
onderscheiden uit welke bron dat 
komt. Wat het persoonlijke gebed 
betreft, houd ik me nog steeds vast 
aan het eerste begin, aan de Jezus 
van de kleine Annie van Frankrijk. Ik 
kan alles tegen Hem zeggen.”

Denkt u dat u ook voor dit leven had 
gekozen als u in de huidige tijd was 
opgegroeid?
“Ja. Dat is niet afhankelijk van alle 
mogelijkheden die de maatschappij 
aanbiedt. Ik denk dat al die mogelijk-
heden wel in de weg kunnen staan 
bij het constateren van een roeping. 
Christus blijft trekken en roepen, het 
wordt alleen steeds meer een opgave 
om Hem te kunnen horen. Dat er 
steeds minder jonge mensen intre-
den, zal daarmee te maken hebben.
Ook dat er steeds minder inspire-
rende voorbeelden zijn, speelt een 
rol. We zijn wat dat betreft erg blij 
met de jongere Blauwe Zusters die 
uit Argentinië zijn overgekomen. Ze 
hebben zich op ons verzoek bij ons 
aangesloten, zodat het klooster kan 
blijven bestaan. De zusters zijn erg 
levendig en goed van de huidige tijd 
op de hoogte.”

U begon dit leven met Jezus als uw 
beste vriendje. Wat betekent Hij nu 
voor u?
“In het klooster werd ik volwassen en 
fijngevoeliger. Ik veranderde, maar ook 
Jezus veranderde. Mijn begrip van wie 
Hij is, heeft door de jaren heen steeds 
meer lagen gekregen. Zo leerde ik dat 
wat Jezus zegt, waardevoller is dan wat 
ik zeg. Maar ook dat Hij betrouwbaar 
en goed is, voor iedereen. Hij is de 
Verlosser die altijd vergevend aanwe-
zig is – iets wat ik voortdurend nodig 
heb. De nood van de mensheid is een 
nood die ik ook in mijn eigen leven heb 
leren kennen. Wellicht niet zo zwaar, 
maar misschien wel dieper. Door de 

liefde van Christus was ik in staat om 
die nood het hoofd te bieden, om het 
uit te houden – hoezeer ik zelf ook het 
gevoel had de weg kwijt te zijn.
Ik vergelijk het weleens met het huwe-
lijk. Je komt tot de ontdekking dat die 
ander niet is wat je gedroomd had. Als 
er dan niet iets is waardoor je gebon-
den bent, dan laat je diegene los. Zo 
ook voor mij: als er geen ja-woord van 
mij was geweest, dan weet ik niet of ik 
het op die moeilijke momenten vol-
gehouden zou hebben. Maar ik deed 
het wel. Door alles heen is Jezus altijd 
de persoon gebleven op wie ik terug 
kon vallen. Hij is wat dat betreft nog 
steeds mijn beste vriend.” b

‘Christus blijft 
roepen, het wordt 

in de huidige 
maatschappij al-
leen steeds meer 

een opgave om 
Hem te kunnen 

horen’

“Ik heb geleerd dat wat Jezus zegt, waardevoller is dan wat ik zeg.” | Foto: Marloes van Doorn

Wat drijft de kloosterling?
Het is kleiner dan vroeger, maar ook in onze tijden beleven vrouwen en 
mannen het religieuze leven. Wat drijft deze kloosterlingen? In een korte 
serie zoekt KN naar de beweegredenen voor een levenskeuze die haaks 
staat op de tijdgeest. Eerdere delen verschenen in KN 19 en KN 21.


