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Dierbare Oblaten en Vrienden,

Misschien waren sommigen onder U wel verbaasd 
om juist gedurende de veertigdaagse vasten een 
vriendenbrief te ontvangen die voor een groot 

deel aan “maaltijden” gewijd was. Al lezende bent U, hoop 
ik, een beetje gerustgesteld. Een maaltijd die bij ons menselijk 
leven past, heeft ook altijd diepere lagen. Aan tafel wordt niet 
alleen gegeten, er komt ook dankbaarheid bij, vreugde om het 
samenzijn, gezamenlijk besef hoe afhankelijk wij zijn van de 
schepping. Deze natuurlijke “transparantie” van het maaltijd-
houden krijgt zijn mooiste glans wanneer een maaltijd tot 
Eucharistie wordt, waarin onze Heer, Zichzelf gevend, aanwezig 
is. Zo heeft de informatie over onze maaltijdgewoonten als 
vanzelf geleid naar de liturgie, en met name naar de plechtige 
Heilige Mis van het Avondmaal des Heren: de poort tot de drie 
heilige dagen van het Paasfeest.

Geïnspireerd door de vakantiemaanden waarin wij ons 
bevinden, zou ik in deze brief iets kunnen vertellen over 
de plaats van de ontspanning in ons monnikenleven. 
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Geen leven kan zonder een zekere ontspanning. De oudste 
woestijnmonniken wisten dat al uit ervaring. Er bestaat daarover 
een mooi verhaaltje uit het leven van een bekende woestijnvader, 
Antonius de Grote. Hij was een Egyptenaar, geboren in 251. 
Na meer dan tachtig jaar kluizenaar geweest te zijn, stierf hij 
op 105-jarige leeftijd in 356. “Iemand die in de woestijn op wilde 
dieren jacht maakte, zag Antonius bezig met zijn broeders plezier 
te maken, en hij was geërgerd. Antonius nu wilde hem ervan 
overtuigen, dat men de monniken zo nu en dan moet toegeven, en 
zei hem: “Leg eens een pijl op uw boog en span hem”. En hij deed 
het. Hij zei: ”Span hem verder”. En hij spande hem. En opnieuw 
zei hij: “Spannen!” Toen sprak de jager tot hem: “Als ik de boog 
bovenmate span, breekt hij”. Waarop Antonius antwoordde: “Zo 
ziet u dat de boog  niet altijd gespannen kan staan”. 

Sint Benedictus is in zijn Regel voor Monniken eerder wat 
terughoudend waar het onderlinge gesprekken betreft, en 
zelfs streng waar het schaterlachende monniken betreft. 

De Cisterciënzers (Trappisten) zijn ook op dit punt heel trouw 
aan de Regel want zij kennen niet de gewoonte van een dagelijks 
moment van gemeenschappelijke ontspanning. De Kartuizers 
hebben wel een wekelijkse wandeling. 

In onze congregatie van Solesmes, hebben wij altijd het 
gebruik gehad van de dagelijkse recreatie (letterlijk: her-
schepping). Voor ons is recreatie het woord voor een 

moment van ontspannend onderling contact. De vorm is 
meestal die van een ongedwongen gesprek over de meest 
uiteenlopende onderwerpen. Wie van U wel eens bij ons te 
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gast is geweest, heeft kunnen zien hoe wij ’s zomers tijdens 
zo’n recreatie op het speciaal daarvoor aangelegde veld in 
twee rijen tegenover elkaar lopen, de ene rij vooruit , de 
andere achteruit, zodat wij steeds met de hele groep samen 
in gesprek blijven.  In de wintermaanden blijven we liever 
binnen en gaan we in de kloostergang op en neer. Door de 
internationale samenstelling van de communiteit valt de groep 
tegenwoordig gemakkelijk in “taalgroepjes” uiteen: Nederlands, 
Engels, Frans, Spaans (en zelfs Wolof, de taal van Senegal).  

Volgens de Declaraties van Solesmes (dat is een officiële, 
kerkrechtelijk vastgelegde tekst, die verklaart [declarat] 
hoe wij de Regel van sint Benedictus in praktijk 

verlangen te brengen) zou er elke dag een uur recreatie moeten 
zijn, aan één stuk of in tweeën verdeeld. In de 31 kloosters 
van onze Congregatie wordt dat voorschrift op verschillende 
manieren en met soepelheid in praktijk gebracht. In onze 
gemeenschap kennen wij als recreatie-momenten het halve uur 
na het middagmaal en na het avondmaal. In feite wordt het 
halve uur na het middagmaal meestal besteed aan de afwas, 
behalve op zon- en feestdagen. Niet iedereen kan zich door de 
week altijd vrij maken voor de recreatie met de communiteit, 
zoals bijvoorbeeld de gastenpater of de portier. Om die reden 
hebben wij op zondag na het avondmaal een recreatie, waaraan 
werkelijk de voltallige gemeenschap deelneemt. Voor die 
gelegenheid gaan we naar de ronde torenkamer. Het is dan 
ook het moment om over gebeurtenissen uit de voorbije of de 
toekomstige week te vertellen.
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Naast de dagelijkse ontspanning is er ook de wekelijkse, 
en zelfs een jaarlijkse. Tot voor enkele jaren bestond 
de wekelijkse ontspanning in de donderdagse 

wandelmiddag. Dan ging praktisch de hele gemeenschap 
tegelijk en gezamenlijk op stap. Toen het aantal wandelaars 
onder andere door toenemende leeftijden afnam, is de 
wandelmiddag tot een “vrije” middag geworden; nu kan ieder 
een vorm van ontspanning zoeken die het best bij hem past. 
Dat kan wandelen of fietsen zijn, maar ook een bezoek aan het 
nabije Aken of Maastricht, of een expositie. Soms ondernemen 
we een gezamenlijke excursie naar een andere gemeenschap in 
onze regio, of gaan we bijvoorbeeld de toren van de kathedraal 
van Roermond (85 m.) beklimmen.

Tenslotte hebben wij ieder jaar een communautair 
uitstapje, dat de naam picknick draagt, ook al maken 
een stevige wandeling en een geïmproviseerde maaltijd 

in de open lucht daar vaak geen deel meer van uit. Dan ligt ons 
reisdoel meestal wat verder weg; we gaan per auto (vroeger per 
bus) en we trekken er ook de hele dag voor uit. Het is een goede 
doorbreking van het dagelijkse ritme. Het brengt ons ook weer 
op een wat andere manier bij elkaar. En na afloop zijn we des 
te dankbaarder voor de rust en de stilte van de vaste dagorde 
binnen onze muren.

Uit het leven van de gemeenschap

Elk jaar vieren wij op 4 mei de verjaardag van onze 
Kerkwijding in 1968. Dit jaar was het dus 49 jaar 
geleden, op zichzelf geen bijzonder belangwekkend feit. 
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Maar nu, na zeven maal zeven jaar, vormde deze 4de mei wel het 
begin van het 50ste jaar, het begin van het jubileumjaar. In 2018 
zal onze abdijkerk haar gouden bestaan vieren. Dat zullen wij 
niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De kerk is het middelpunt 
van het leven van de kloostergemeenschap. Het jubileum krijgt 
gedurende heel dit vijftigste jaar op iedere vierde van de maand 
extra aandacht, onder andere doordat onze archivaris telkens vijf 
jaren van deze tijd in onze herinnering terugroept, met foto’s, 
documenten en publicaties uit het betreffende lustrum.

Het was een mooie coïncidentie dat precies negen 
dagen na deze 4de mei het eeuwfeest viel van de 
verschijningen van Onze Lieve Vrouw te Fatima. Met 

een novene hebben wij ons voorbereid om ons op 13 mei nog 
eens als communiteit aan het Onbevlekt Hart van Maria toe te 

4 mei 2017
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wijden. Daags tevoren begon onze Senegalese medebroeder fr. 
Alain Chodaton, zijn canonieke noviciaat, het voorbereidingsjaar  
voor de professie. De volgende maand konden wij een andere 
Senegalese 
medebroeder van 
de luchthaven in 
Brussel afhalen, 
fr. Emmanuel 
Mendy (33). Hij is 
ons voor een paar  
jaar uitgeleend 
door zijn abt, 
Dom Ange Marie 
Niouky van Keur 
Moussa. Kort 
na zijn aankomst 
heeft hij in ons midden zijn tijdelijke professie hernieuwd. Zijn 
kora (een soort Senegalese harp) voegt letterlijk een nieuwe noot 
toe  aan onze liturgie. Onze gemeenschap is opnieuw gegroeid 
in “jeugd” en “internationaliteit”. We zijn nu behalve met acht 
Nederlanders ook met twee Amerikanen, twee Senegalezen en 
één Belg. Onze oudste is 75 jaar en onze jongste 33. 

Zo tenminste is de samenstelling van de communiteit 
zoals die ter plaatse aanwezig is. Officieel tellen wij 
geen 13 maar 16 leden. Eén daarvan is p. Jan Smeets 

(91 jr), die onlangs de media heeft gehaald met een Roermondse 

fr Alain Chodaton fr Emmanuel Mendy
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vertaling van de psalmen. Hij woont niet ver hier vandaan 
in Margraten, als een soort kluizenaar, maar voegt zich op 
zon- en feestdagen graag bij ons in de concelebratie en het 
middagmaal. Hij staat ook op de communiteitsfoto, gemaakt 
bij gelegenheid van de recente verjaardag van de Kerkwijding 
(fr. Emmanuel was toen nog niet hier).  

Inmiddels heeft U waarschijnlijk ook, samen met de eerste 
uitgave van de Nieuwsbrief,  de uitnodiging ontvangen 
vanwege het bestuur van de Vrienden, voor de jaarlijkse 

Vriendendag, ditmaal op zaterdag 9 september aanstaande. Het 
bestuur beoordeelde de ervaringen die wij eerder opdeden met 
onze tafelgesprekken (bijvoorbeeld over het thema barmhartigheid 
in 2015), als zo gunstig, dat wij deze vorm van ontmoeting willen 
voortzetten. Het thema heeft U al in de genoemde Nieuwsbrief 
kunnen lezen. Het bestuur heeft me gevraagd om die middag 
een korte inleiding op de gesprekken te geven over het thema: De 
betekenis van tradities in vloeibare tijden. Het leven in een abdij 
toont zich aan de buitenwereld als een stabiele werkelijkheid. 
Dat is ongetwijfeld ook van sociale betekenis voor de ons 
omringende maatschappij. Maar een abdij zelf is net zo goed een 
sociale werkelijkheid. Wij staan niet buiten de veranderingen 
die elkaar zo snel aan het opvolgen zijn. En zou het niet goed 
zijn, dat ook onze maatschappij zelf momenten en plaatsen zou 
cultiveren, die meer dan oppervlakkig houvast kunnen bieden? 
Wat zouden we kunnen zeggen over die verhouding tussen 
stabiliteit et flexibiliteit, tussen duurzaamheid en verandering?
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Ontvangt u deze brief nog per post, terwijl u een e-mail adres heeft? Geef dan 
uw e-mail adres op via adressenadmin@benedictusberg.nl om de brief digitaal te 
ontvangen. Zo helpt u mee papier, tijd en kosten te besparen. Alvast hartelijk dank!

+fr. Adr. Lenglet, 

Abdij Sint-Benedictusberg, Vaals

De zomermaanden lopen langzaam in de zich 
aankondigende herfst over. Misschien bent U door 
uw vakantie dierbare ervaringen rijker geworden, of 

misschien ziet U daar nog naar uit. Voor veel anderen is dat niet 
weggelegd. Allemaal echter blijven wij op weg naar de werkelijke 
bronnen van ons leven. Het goud bevindt zich altijd onder onze 
voeten. Ik wens U de moed en de vreugde daar te blijven graven.
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