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Dierbare Oblaten en Vrienden,

Voor de zesde achtereenvolgende maal in een Vriendenbrief moet ik een 

“in memoriam” wijden aan een overleden medebroeder. Past dat wel 

in een brief die in het teken van een warm en geborgen Kerstfeest 

behoort te staan? Moeten wij ons bezighouden met de dood, nu het liefelijke licht 

van Bethlehem in ons hart gaat binnenstromen? Is dat geen te groot contrast, 

de beloftevolle geboorte van het goddelijk Kind en het heengaan - nooit zonder 

verdriet - van een dierbare mens die zijn dagen heeft voltooid?  Een kleine blik 

op de ontstaansgeschiedenis van het Kerstfeest laat ons echter zien, dat juist de 

donkerste tijd van het jaar, eind december, de achtergrond en voedingsbodem 

is geweest, om daarin het verschijnen van het Licht der wereld te vieren. Het 

jaargetijde waarin de natuur, de dieren, mensen en dingen schijnen te sterven, 

vormt - voor de klassieke Oudheid - het mooiste podium voor het doorbreken 

van de Onoverwinnelijke Zon.  In diezelfde lijn hebben ook de christenen 

gedacht, toen zij in dit stervende jaargetijde de Verschijning des Heren en Zijn 

geboorte in de stal van Bethlehem zijn gaan vieren (in de derde en vierde eeuw). 

De sterfelijkheid en vergankelijkheid van alle dingen wordt door de geboorte 

van een goddelijk Kind in een volkomen nieuw licht geplaatst. Er opent zich een 

uitzicht op een stralende wereld zonder grenzen.
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Geboorte, leven en dood van de mens staan in een onverbrekelijke 

samenhang. Wanneer onze God besluit om met ons, mensen, 

vriendschappelijk om te gaan, kan Hij er niet omheen om ook 

binnen te treden in het geheim van geboorte, leven en dood. Het is nu juist 

het Kerstgeheim dat Hij met ons in onze tijd gaat leven door zijn geboorte in 

Bethlehem. Hij heeft ons mens-zijn willen delen, niet voor een tijdje, maar als 

een blijvend verbond. Dit Kerstgeheim wordt vanzelf Paasgeheim, als Hij ons 

later door Zijn eigen dood heen meeneemt naar een leven zonder dood. Wij 

kunnen niet aan Kerstmis denken zonder daarover tegelijk het licht van Pasen 

te zien schijnen. Zoals het geen zin heeft om aan Pasen te denken, zonder ons te 

realiseren dat het daarin ook om de bevrijding en “vereeuwiging” van ons eigen, 

menselijke en lichamelijke leven gaat. Het is dit menselijk leven dat God zelf als 

Zijn eigen leven heeft willen leiden, vanaf het allereerste begin als een hulpeloze 

baby. Hij heeft zelfs - zoals de liturgie ergens onder woorden brengt - van onze 

sterfelijkheid het geneesmiddel van onze onsterfelijkheid gemaakt. Door met ons 

te leven en te sterven, heeft Hij ons meegenomen in Zijn eigen sterven en leven. 

Als zodanig bestaat “het menselijk leven” niet. Er bestaan alleen maar 

concrete mensen van vlees en bloed. Wij bestaan. Ik besta. Niet alleen 

in onze eigen tijd, maar altijd al, zolang er mensen zijn op aarde. Elk 

van ons is uniek, terwijl wij als mensen toch ook weer allemaal hetzelfde zijn. 

Gelijke geboorte, gelijke groei, gelijke levensvragen, verlangens, behoeften, 

angsten, gelijke dood. Jezus is een van ons geworden. God heeft willen voelen 

en meemaken wat wij allemaal voelen en meemaken. Hij heeft daarmee ons 

gevoelsleven, ons denken en beminnen, van binnen uit zo wijd en open gemaakt, 

dat wij het leven zouden kunnen gaan voelen en meemaken dat Hij in Zichzelf 

leeft. Tot in het eeuwige leven zelf.
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In dit Jaar van het Geloof, van 11 oktober 2012 tot 24 november 2013, 

mogen wij ons, christenen, ook realiseren dat deze zienswijze op ons 

leven, dit geloof, geen puur mensenwerk is. De manier waarop wij 

naar God kijken, waarop wij Christus zelf zien, dankt niets aan menselijke 

overtuigingskracht, maar is het werk van de Heilige Geest in ons. Geloof is 

een geschenk, een aanbod en een uitnodiging. Dat was ook de achtergrond 

van de gedachten over godsdienstvrijheid, die pater Subprior, Marc Loriaux, 

op 1 september jongstleden wilde delen met onze vrienden. Hier volgt een 

samenvatting daarvan.

Wat bedoelt de Kerk met godsdienstvrijheid, welke zijn de gangbare 
misvattingen hieromtrent? Bij deze vragen wilde de lezing stilstaan, 

aan de hand van een toespraak van onze huidige paus, Benedictus XVI; een 
toespraak die hij hield naar aanleiding van Wereldvrededag 2011. De Paus 
vat godsdienstvrijheid als volgt samen: “Ieder mens moet vrij het recht kunnen 
uitoefenen om individueel of als gemeenschap zijn eigen religie of geloof te belijden 
en publiek of privé, in onderricht, praktijk, publicaties, eredienst en rituelen 
te laten zien.” Godsdienstvrijheid speelt dus niet alleen op het niveau van het 
individu of binnen het veilige kader van het gezin, maar ook op het niveau 
van de maatschappij, verankerd in een gezonde politieke en juridische cultuur.  
Drie punten ter samenvatting:

Ten eerste: bij het recht op godsdienstvrijheid gaat het strikt genomen op de 
eerste plaats om een formeel uitgangspunt in een politiek-maatschappelijk 

kader. Hiermee wordt dus niets inhoudelijks gezegd over de waarde/waarheid van 
bepaalde godsdiensten, vanuit de theologie; wel over de waarde van godsdienstigheid 
en het wezenlijke belang van het feit dat deze godsdienstigheid bestaansrecht en 
ruimte krijgt. Dit zijn wij als individuen elkaar verschuldigd en de politici hebben 
hier een grote verantwoordelijkheid op maatschappelijk niveau.

Ten tweede: wat alle mensen van goede wil met elkaar verbindt, is niet op de 
eerste plaats een leer, maar een levenswijze, geen doctrine, maar een ethiek. 
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Het verlangen naar een goed leven, naar een leven in goedheid en rechtschapenheid, 
is universeel. Dit verlangen stimuleren, promoten, onderbouwen, zin geven: dat is de 
specialiteit van religies, hierin hebben de religies de maatschappij een wezenlijke dienst 
te bewijzen. Door hun vermogen tot transcendentie onderbouwen zij het bestaan en 
de zin van een natuurwet, die het universele referentiekader wordt, ook al heeft elke 
religie haar eigen, specifieke taal om hiernaar te verwijzen. Wij bijvoorbeeld, in 
onze joods-christelijke religie, hanteren hiervoor de Tien Geboden en de Bergrede. 
Door met elkaar in dialoog te gaan, kunnen de verschillende religies elkaar hierin 
verrijken. Door de eerbiediging van het recht op godsdienstvrijheid wordt een ruimte 
geschapen waarbinnen een gewetensvol en rechtschapen leven mogelijk wordt.

Ten derde: de waarheid heeft geen rechten, maar is een kracht, waarop we mogen 
vertrouwen. Dit derde inzicht heeft wezenlijk bijgedragen tot een doorbraak in 

de houding van de katholieke Kerk ten aanzien van andere religies. Haar houding 
was vroeger gebaseerd op het axioma dat alleen de waarheid bestaansrecht had, de 
leugen niet. En aangezien enkel de katholieke Kerk de waarheid in pacht had, was 
zij ook de enige religie die bestaansrecht had en zaten alle andere religies opgesloten 
in dwaling. Alle andere religies moesten dus bestreden en vernietigd worden, ze 
waren des duivels. Vandaag de dag blijft de katholieke Kerk ervan overtuigd dat 
aan haar de volheid van de openbaring werd toevertrouwd. Ze is absoluut tegen 
relativisme en syncretisme, zoals we hoorden. Ze blijft ervan overtuigd dat haar 
heilsboodschap een universele waarde heeft, dat in Christus de wereld verlost wordt 
enzovoort. Elke religie die zichzelf respecteert, is er trouwens van overtuigd dat ze de 
waarheid in pacht heeft. De waarheid heeft echter geen rechten, op basis waarvan 
je iets zou kunnen afdwingen. Enkel mensen hebben rechten, waarvan het recht op 
godsdienstvrijheid een van de belangrijkste is.

Heeft een katholiek het recht om op een bepaald moment in alle vrijheid 
bijvoorbeeld boeddhist te worden? Formeel wel, niemand kan hem onder 

dwang tegenhouden om dit te doen. Maar het recht op godsdienstvrijheid is geen 
vrijkaart voor willekeur. Een katholiek blijft, zoals iedereen, een geweten hebben, 
dat richtinggevend is voor zijn levenswijze en zijn keuzes. En vooral: als hij ooit 
echt de smaak te pakken heeft gehad van het christen-zijn, dan heeft hij ook het 
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voorrecht gehad Christus persoonlijk te hebben leren kennen, Hij die zich aan 
ons geopenbaard heeft als de weg, de waarheid en het leven. De kracht van de 
waarheid die hem tot leidraad dient, wordt dan de kracht die voortkomt uit de 
liefdesrelatie met de persoon van Christus. Welke katholiek, die ooit hiervan de 
smaak te pakken heeft gekregen, zou dit overboord willen gooien?

Uit het leven van de gemeenschap

Twee weken nadat wij onze Vrienden bij ons ontvangen hadden, is 

op zondag 16 september p. Ben Schlatmann van ons heengegaan. 

Hij was in 1940 op 19-jarige leeftijd ingetreden in de Sint-Paulus-

abdij te Oosterhout.   In zijn eerste 

jaar als monnik heeft p. Ben van zijn 

toenmalige Vader Abt, Dom Jean 

de Puniet, het beste van de traditie 

van Solesmes meegekregen. Aan die 

erfenis van lectio divina, liturgie en 

gemeenschapsleven is hij zijn leven 

lang met hart en ziel verknocht en 

trouw gebleven. Hij heeft die erfenis 

steeds meer verinnerlijkt en kunnen 

doorgeven aan medebroeders en 

anderen, misschien nog wel meer door 

zijn persoon dan door zijn woord. 

 

Op 15 november 1951 werd p. Ben als een van de stichters naar Vaals 

gezonden. Hier heeft hij met al zijn kracht en enthousiasme gezwoegd om het 

huis bewoonbaar te maken, een enthousiasme dat hem nooit heeft verlaten. 

In de jaren ’60 heeft hij stad en land afgereisd om stichters te vinden voor 

onze abdijkerk. Zonder hem was de bouw daarvan niet mogelijk geweest. Hij 
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is subprior en raadslid geweest van twee abten. Tot begin van jaren ‘90 heeft 

hij ons als koorleider en  zanger volop laten delen in zijn eigen liefde voor de 

lof van God. Voor zijn medebroeders en voor ontelbaar veel anderen was hij 

het instrument van Gods barmhartigheid als biechtvader en geestelijk leidsman.  

 

Sinds enkele jaren begon zijn geheugen hem in de steek te laten. Dat 

nam steeds ernstiger vormen aan. De beslissing om hem over te brengen 

naar een plaats, waar hij zich veiliger kon voelen en waar er beter voor 

hem konden worden gezorgd, hebben wij in maart 2011, met een 

bezwaard hart moeten nemen. In Oranjehaeve te Breda heeft p. Ben nog 

anderhalf jaar de best denkbare zorg ontvangen, naar ziel en lichaam.  

 

Het heengaan van p. Ben kwam niet onverwacht. Op 15 september, daags 

voor zijn dood, hebben zijn neef, p. Frits Schlatmann, en ik hem nog kunnen 

bezoeken en in alle vrede afscheid van hem kunnen nemen. Zelf kon hij toen 

al geen tekenen van herkenning meer geven. Het bericht van zijn terugkeer 

naar het Vaderhuis bereikte mij, terwijl ik juist op weg was naar Rome voor 

het vierjaarlijkse abtencongres. Het sprak vanzelf dat ik voor de begrafenis op 

zaterdag 22 september naar Vaals ben teruggekomen.

Voor het abtencongres in Rome, van 17 tot en met 25 september, waren 

wij met zo’n 240 abten en prioren vanuit de hele wereld bijeen in 

de abdij van Sant’ Anselmo.  Daarbij waren dan nog een dertigtal 

Benedictinessen, die de vrouwelijke benedictijnse wereld vertegenwoordigden, 

plus de vertalers, helpers, enz. Een groot gezelschap dus. Behalve dat er logistiek 

goed voor ons gezorgd werd, waren er ook heel wat stimulerende geestelijke 

impulsen, vanuit het congres zelf en door sprekers van buiten. Mij persoonlijk 

heeft vooral de ervaring en de bewustwording geraakt van een sterke onderlinge 

solidariteit van ons als monniken, waar ook ter wereld, maar ook als mensen die 
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deel uitmaken van de ene mensheid van vandaag: kinderen Gods, allemaal 

broeders en zusters, die Christus verlangt te bevrijden en door Zijn Geest op 

weg naar één Vader geleiden. Op verschillende momenten werd tijdens het 

abtencongres ook gewezen op de algemeen aanwezige ontwikkeling, dat steeds 

meer “omstanders” (in de letterlijke zin van het woord) zich betrokken voelen 

en zich betrokken willen tonen bij het leven binnen de kloostermuren. In deze 

zin groeit er ook een nieuwe eenheid en solidariteit tussen de abdijen en de 

mensen daaromheen. Dat is zeker een bemoedigend en beloftevol teken van 

onze tijd.

In deze laatste maanden van het jaar zijn sommigen van onze gemeenschap 

in hun gezondheid beproefd. Dat is voor ons allemaal een opgave geweest. 

Fr. John Goossens (77 jr.) draagt een ziekte onder de leden waarvan de 

diagnose niet exact te bepalen is. Hij is ernstig aangetast in zijn vermogens 

van spreken, schrijven en bewegen. P. Lucas Vossen (79 jr.) onderging een 

rugoperatie, maar is daarvan goed herstellende. Ikzelf liep door een ongelukkige 

val een hersenschudding op. Voor verschillende anderen, vanzelfsprekend, 

doet de vorderende leeftijd zich gevoelen.

Wanneer soms in ontmoetingen de weinig rooskleurige situatie 

van het monastieke leven in onze streken ter sprake komt, is het 

goed dat er over het thema ook een ander licht gaat schijnen: 

ons, gelovige mensen, kan een nieuwe zekerheid bezielen, die bestand is tegen 

elke voor de hand liggende uitzichtloosheid. Met Gods ogen bezien, is deze 

wereld altijd een plaats van hoop. Onze middelen mogen uitgeput schijnen, 

maar daarmee is niet alles gezegd. Geloof doet ons zien, wat niet te zien is. Er 

is toekomst, en er zal altijd toekomst zijn. Weg met de ondergangsstemming! 
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Rabobank: 15 56 01 172

(BIC: RABONL2U • IBAN: NL85 RABO 0155 6011 72)
abdij@benedictusberg.nl

Indien u deze brief op een andere manier wilt ontvangen, laat u ons dat 
alstublieft weten door uw e-mail adres of uw postadres aan ons door te geven.

+fr. Adr. Lenglet, 

Abdij Sint-Benedictusberg, Vaals

Een kind is ons geboren, een Zoon is ons geschonken. God met ons! Ik wens 

U, wie of waar of hoe U ook bent die dit leest, het grote en onuitblusbare  

licht van een Zalig Kerstmis.
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