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Dierbare Oblaten en Vrienden,

De gebeurtenissen van eind 1944 en begin 1945, 75 jaar 
geleden, zijn ons allemaal in de voorbije maanden weer heel 
nabij gekomen. Woord en beeld lieten ons stapsgewijs de 

bevrijding van Zuid-, Midden- en Noord-Nederland meemaken: de 
angst, de spanning, de ellende, en daarna de vreugde om de herwonnen 
vrijheid. Onze gedachten bleven niet tot ons eigen land beperkt. 
Met name rond de herdenking van de bevrijding van Auschwitz 
op 27 januari jongstleden kwam ons weer het onbeschrijflijke leed 
van miljoenen andere mensenkinderen onder ogen. Zoals U zich  
misschien nog herinnert vanuit een vorige Vriendenbrief (augustus 
2018), is ook een joodse monnik van de Duitse communiteit die vóór 
ons op de Benedictusberg geleefd heeft, broeder Paulus Bernheim, in 
een werkkamp nabij Auschwitz omgekomen (1942).

De bevrijding van Limburg in september-oktober 1944 heeft 
voor onze Duitse voorgangers op deze plaats ingrijpende 
gevolgen gehad. Het werd het einde van hun communiteit. 

Deze had sinds haar aankomst hier, in augustus 1923, nauwelijks 
rustige jaren gekend. Drie jaar eerder, op 20 april 1920 (binnenkort 
dus honderd jaar geleden) was Dom Romualdus Wolters, nog geen 
veertig jaar oud, door Mgr. Laurentius Schrijnen, bisschop van  
Roermond, in de kloosterkerk van Merkelbeek tot abt gewijd. 
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Hij had vaart gezet achter de 
bouw van een volledig nieuwe 
abdij op de Mamelisserberg. 
Grandioze plannen, te grandioze 
plannen, waren gemaakt door 
de gerenommeerde architecten 
Dominikus Böhm en Martin 
Weber.

Voor een monastieke 
communiteit is de ver-
huizing naar een ander 

huis altijd een grote ingreep. 
De overstap vanuit Merkelbeek 
naar de Mamelisserberg was 
moeilijk. Temeer daar men 
aankwam in een nog maar half 
afgebouwde  abdij. De geldelijke 
middelen, nodig voor de bouw, 

gingen steeds meer ontbreken ten gevolge van de hyperinflatie 
van de Duitse mark. De communiteit profileerde zich bovendien 
sterk Duits-nationalistisch, hetgeen haar aanzien in de streek niet 
ten goede kwam. De inzet van Duitse werkkrachten bij de bouw 
van de abdij wekte antipathie bij de omwonenden. Dom Wolters 
trachtte de financiële situatie van de communiteit te verbeteren 
door aansluiting te zoeken bij de Congregatie (dwz. het verband van  
kloosters) van Beuron: een overgang die bij de monniken ook weer de 
nodig onrust en onzekerheid teweegbracht. 

Toen kwam het fatale jaar 1933, waarin Hitler de macht 
in Duitsland overnam. Dit bracht de Duitse bewoners 
van deze abdij in een nog moeilijker positie. Zoals in heel  
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Duitsland, stelde de opkomst van het nationaal-socialisme de 
gemeenschap voor fundamentele keuzes. Het dilemma werd nog 
scherper en pijnlijker gevoeld, doordat het huis zich op Nederlands 
grondgebied bevond. Welke houding moest men aannemen? Wat 
moest men doen of laten? Nadat de Nazi’s in mei 1940 ons land hadden 
bezet – zij kwamen bij hoeve Mamelis met hun tanks de Sinzelbeek 
overgestoken - , hebben niet alle paters en broeders van de abdij 
steeds gehandeld zoals verwacht mocht worden. En dat heeft onge- 
twijfeld nog meer kwaad bloed 
gezet bij veel mensen in deze 
streek. Verschillende leden van 
de communiteit werden onder de 
wapenen geroepen. Een daarvan, 
p. Bruno Baltes, stierf, als Russisch 
krijgsgevangene onderweg naar 
Gorki, een heldhaftige dood 
(december 1944).

Als onderdeel van de 
zuiveringsacties na de 
bevrijding door de overheid 

werd op 13 november 1944 de 
nog aanwezige communiteit van 
de Benedictusberg gearresteerd. De monniken werden voorlopig 
geïnterneerd in een voorgebouwtje van het klooster van de Zusters 
Redemptoristinnen te Partij-Wittem, 4 km van hier, richting 
Maastricht. Maanden later, sommigen zelfs jaren later, kregen de 
enkele paters en broeders te horen dat hun gemeenschap ontbonden 
was en dat zij niet meer terug konden naar hun abdij. Zij werden uit 
Nederland uitgewezen. De enige Nederlandse monnik, p. Benedictus 
Cox, - hij had in de abdij mogen blijven - zou de overbruggende 
schakel worden tot de komst van de nieuwe communiteit uit de 
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Sint-Paulus-abdij te Oosterhout, bijna op de dag zeven jaar na de 
uitzetting, op 15 november 1951.

In de geschiedenis van onze abdij is het een bewogen periode 
geweest, beginnend bij de groots gevierde abtswijding op 20 april 
1920 en eindigend met de dramatische uitzetting op 13 november 

1944. Tussen de gebeurtenis die het begin van een nieuwe toekomst 
had moeten zijn, en de dag waarop er een bruusk einde werd gemaakt 
aan de Duitse communiteit, heeft een groep mannen geprobeerd 
aan haar benedictijnse levenswijze zo goed mogelijk gestalte te 
geven. In een alles behalve gunstig kader hebben zij de dagelijkse 
liturgie gevierd. Zij hebben met eigen handen gewerkt aan hun huis 
in opbouw, in de moestuin en op de boerderij. Zij waren leraren 
voor de jonge mensen, de alumni, die hun waren toevertrouwd. Zij 
verleenden pastorale zorg rondom de abdij. Maar de omstandigheden 
hebben uiteindelijk aan hun leven een andere wending gegeven. 

75 jaar na dato beschikken wij nog niet over voldoende 
documentatie om het leven van de Duitse communiteit 
op de Benedictusberg objectief te kunnen beoordelen. 

Misschien is ook de tijdsafstand nog te kort. Het was 
zeker geen succesverhaal. Maar het levenseinde van br.  
Paulus Bernheim en van p. Bruno Baltes laat zien dat de verdienste 
van het toenmalige monastieke leven op de Benedictusberg niet 
alleen aan waarneembare resultaten kan worden gemeten. Er gebeurt 
in een leven veel meer, en uiteindelijk ook: veel belangrijkers, dan 
enkel in cijfers en getallen vast te stellen is. Het heeft zeker veel 
geloof en vertrouwen van de monniken gevraagd om in die jaren van 
grote onzekerheid op alle gebied hun ideaal te blijven nastreven. Er 
is offerbereidheid nodig geweest en inzet van alle krachten om, ook 
toen een groot aantal van hen onder de wapenen was geroepen en 
de communiteit uitgedund was, het getijdengebed en het dagelijks 
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leven zo normaal mogelijk voort te zetten. Helaas zijn de abdij-
archieven uit die tijd niet meer voorhanden, maar wij kunnen ons 
toch enigszins een beeld vormen van het moeizame kloosterleven 
in relatief primitieve omstandigheden: zonder abdijkerk, zonder 
financiële middelen, in een niet erg welgezinde omgeving, geplaatst 
voor een dreigende of al uitgebroken wereldoorlog.

In verschillende opzichten blijft het kloosterleven vandaag met dat 
van destijds te vergelijken. Ik zou er twee van willen noemen. Ten 
eerste: het besloten leven van een contemplatieve gemeenschap 

is niet immuun voor wat er om haar heen gebeurt. De slotmuren  
kunnen monniken niet vrijwaren voor de wind die er van buiten af 
naar binnen waait. De zorgen en vragen van de omringende wereld 
zijn ook onze zorgen. Wij worden voor keuzes gesteld net zo als  
iedereen. Ons leven kent zijn beperkingen, beproevingen,  
bedreigingen en zijn armoede. Dat alles maakt dat wij solidair blijven 
en ons solidair kunnen tonen met de mensheid van deze 21ste eeuw, 
waarvan wij deel uitmaken.

Ten tweede: de waarde van het monastieke leven wordt niet 
bepaald door de meetbare opbrengst. Niet door het getal van 
zijn leden, niet door de welvaart van de abdij, niet door het 

aanzien dat de monniken al dan niet genieten. Hier kan ik volstaan 
met een zinsnede uit de Heilige Schrift aan te halen: De mens ziet 
naar het uiterlijk, de Heer ziet naar het hart (1Sam 16,7).

Uit de Vriendenkring

Het Bestuur van de Vriendenkring heeft mij de eer gelaten U 
het volgende goede nieuws mee te delen. Zoals U weet, is 
op 30 augustus 2019 Mr. Stef-Jan Willard, die van 2013 tot 
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2019 de vergaderingen van het Vriendenbestuur heeft voorgezeten, 
in de Heer ontslapen. Wij zijn op zoek gegaan naar een opvolger. 
Het bestuur heeft deze gevonden in de persoon van mevrouw  
P. Dassen-Housen, sinds juni 2019 burgemeester van de gemeente 
Kerkrade. Zij is sinds haar jeugd goed met de abdij bekend. Zij 
draagt de abdij en haar Vrienden een warm hart toe. Na haar studie 
politicologie in Aken, Nijmegen en Californië, heeft zij een grote 
verscheidenheid aan taken vervuld, op wetenschappelijk, politiek, 
sociaal, economisch en cultureel gebied. Enkele daarvan vervult zij 
nog steeds. Van 2011 tot 2019 was zij burgemeester van de gemeente 
Beesel (Limburg). Tot tweemaal toe werd zij gekozen als de beste 
burgemeester in Nederland van een kleine gemeente (2014 en 2017).  
 
Ik ben heel gelukkig dat mevr. Dassen het verzoek om voorzitter te worden 
van het Vriendenbestuur heeft willen aanvaarden. Aan haar bereidheid 
en haar inzet bestaat geen twijfel. Daarvoor wil ik haar nu al bedanken. 
In het eerstvolgende Bulletin van de Vrienden hoopt het Bestuur de 
nieuwe voorzitter nader aan U voor te stellen. En op de Vriendendag 

van dit jaar, zaterdag 
5 september, wil zij 
natuurlijk ook aan-
wezig zijn.

Uit het leven van de 
gemeenschap

In de zomer van 
2019 hebben wij 
voor het eerst een 

Oriëntatie-weekend 
georganiseerd 
voor mannen die 
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zich vragen stellen over een leven naar Gods bedoeling. De vijf 
deelnemers hebben ons toen laten merken, dat deze ervaring 
betekenisvol voor hen geweest is. Eind april willen wij weer zo’n 
weekend organiseren, van vrijdagavond 24 tot zondagmiddag 
26 april. Wie belangstelling heeft, kan zich inschrijven op  
oriëntatie-weekend@benedictusberg.nl. Welkom!

Maar dan zijn we al twee weken voorbij Pasen. De ver-
langens en gedachten van ons hart gaan nu vooral nog 
uit naar de viering van het Paasmysterie, naar de liturgie 

van de Goede Week en het Paastriduum. Daaruit leeft een gelovige 
christen. Ook voor ons monniken is het dan ook het middelpunt, de 
bron en het hoogtepunt van het jaar. Op zondag 5 april, gaan we als 
door de deur van de Palmplechtigheden de Goede Week binnen. Om 
9.30 uur begint de viering in de crypte, waar de palmtakken worden 
gezegend. Daarna trekt de processie naar de bovenkerk, voor de  
H. Mis met het (Latijns gezongen) Lijdensverhaal volgens Mattheüs. 
Op Witte Donderdag 9 april is de Mis van het Avondmaal des Heren 
om 17.30 uur. Op Goede Vrijdag 10 april wordt het Lijden des Heren 
gevierd om 15 uur. De zaterdag is geheel stil, met uitzondering van de 
korte, ernstige officies op de gewone tijden: 9.30, 12.15, 14 en 17 uur. 
Op zaterdagavond 11 april om 22.30 uur begint de Paaswake met de 
ontsteking van het nieuwe vuur in de voorhof van de abdijkerk. Op 
Paasdag zelf, 12 april, zijn de H. Mis in de crypte, de Hoogmis en 
Vespers op de normale tijden, dus resp. om 8 uur, 9.30 uur en 17 uur. 
Onze deuren en onze harten staan voor U open!

Aan ieder van U wil ik dit Licht van Pasen toewensen: voor 
sommigen rechtstreeks ontstoken aan het vuur, mooi en 
vrolijk, stoer en sterk (zonnelied van Sint Franciscus), van de 

Paasnacht. Voor anderen is het als een vlam die met veel zorg en  
moeite in het dagelijkse leven brandend moet worden gehouden. 

 
Bijgaande brief, geschreven voordat het corona-virus ons land bereikte, vermeldt de uitnodiging 
aan onze Vrienden om de grote vieringen van de Goede Week samen met ons te komen vieren. 

Door de omstandigheden zien wij ons helaas gedwongen deze uitnodiging in te trekken. 

Wij bidden dat de zegen van die heilige dagen U allen langs een andere weg mag bereiken.
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www.benedictusberg.nl • abdij@benedictusberg.nl

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

Voor weer anderen onder U misschien slechts een teer vonkje van 
troost en vrede ergens in het diepst van uw hart. Voor niemand van 
ons is de levende Heer veraf. Dat moge uw Pasen gezegend maken, 
gelukkig en “zalig”.
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