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D

e werkwoorden van onze taal staan in de verleden, de
tegenwoordige of de toekomende tijd. Dat is elementaire
grammatica. Gods woorden gaan samen met ons door de
tijd: Jezus Christus blijft dezelfde: gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid
(Hb 13:8). Ook dat is elementair. Maar elk van die opeenvolgende
fases van de tijd, verleden, heden en toekomst, ervaren wij op een heel
verschillende manier. Kijken wij maar eens naar ons eigen leven. Het
verleden: dat zijn gebeurtenissen, handelingen, uitspraken: dingen die
er geweest zijn en die in ons hart gegrift staan of beschreven in onze
geschiedenisboeken, van eeuw tot eeuw, van jaar tot jaar, van dag
tot dag. Wij kunnen er onze dagboeken en agenda’s op naslaan. Het
heden daarentegen is een ongrijpbaar, ondeelbaar moment. Het is een
atoom (in de oorspronkelijke betekenis van: niet verder op te splitsen).
In de milli-fractie van een seconde dat wij ons bewust worden van het
nu, is het heden alweer voorbij, is het verleden tijd. Toch is dit heden
de bouwsteen van onze tijdservaring. Zonder heden zou er ook geen
verleden en zou er ook geen toekomst zijn. Verleden wordt juist een
werkelijkheid die er geweest is en de toekomst een werkelijkheid die
nog komen moet, door hun relatie tot dat heden. Op de toekomstige
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tijd lijken we soms een beetje greep te hebben, door middel van onze
afsprakenkalender, door de open tijdsruimte vóór ons, die allerlei
mogelijkheden lijkt te bieden voor onze projecten en plannen. Maar
of die toekomst er zo zal uitzien als wij bedacht hebben, blijft onzeker
totdat die toekomst tot heden geworden is en daarna onmiddellijk
van heden tot verleden.

I

n deze brief wilde ik U enkele dingen te schrijven over het verleden
van de abdij en (minder uitvoerig) over de nabije toekomst. Om
met het laatste te beginnen - al zouden wij chronologisch beter
bij het verleden begonnen zijn - : dan gaat mijn aandacht allereerst
naar onze komende Vriendendag (een traditie die uit het verleden
stamt). Sinds enige jaren is het de bedoeling dat die ontmoeting met
onze Vrienden op de eerste zaterdag van september wordt gehouden.
Maar die regel is herhaaldelijk door uitzonderingen onderbroken. In
2018 werd de Vriendendag verschoven van begin september naar begin
mei, om die samenkomst in de juiste context te kunnen plaatsen van
de vijftigste verjaardag van de wijding van onze abdijkerk op 4 mei.
In 2019 hebben wij de Vriendendag niet laten doorgaan, wegens het
overlijden kort tevoren van onze zeer geachte voorzitter Mr. StefJan Willard. Het jaar daarop, op 5 september 2020, verplichtte
de corona-crisis ons tot de primeur van een digitale Vriendendag,
waarbij onze voorzitter, mevr. P. Dassen-Housen en Vader Abt met
elkaar in gesprek gingen over het stempel dat de corona-crisis op een
gemeente of op een monnikengemeenschap gedrukt heeft.

W

at kunnen wij nu doen in 2021? Gezien de erg onzekere
corona-situatie heeft het bestuur gemeend de pijnlijke
beslissing te moeten nemen af te zien van een fysieke
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bijeenkomst. Ook dit jaar zal de Vriendendag, vastgesteld op zaterdag
4 september, alleen per live-stream te volgen zijn. Het bestuur heeft
dhr. Herman Kaiser, oud-burgemeester van Margraten, Roermond,
Doetinchem en Arnhem, bereid gevonden om enkele van zijn
gedachten met ons te delen over benedictijnse waarden in onze
samenleving. Dhr. Kaiser zal daarover in gesprek gaan met Vader
Abt. Bijzonderheden hoe U digitaal aan onze ontmoeting kunt
deelnemen en dit gesprek kunt volgen, zullen U worden meegedeeld
in de uitnodiging voor de Vriendendag, welke U in de loop van deze
maand zal bereiken.

I

n de nabije toekomst ligt nog een tweede opmerkelijke datum.
Op 15 november aanstaande zal het 70 jaar geleden zijn, dat er
monniken uit de Sint-Paulus-abdij van Oosterhout (NB) naar
Zuid-Limburg kwamen om de gebouwen op de Sint-Benedictusberg
opnieuw te bevolken, na zeven jaar leegstand (althans wat monastiek
leven betreft). Deze 70ste verjaardag had een aanleiding tot grotere
feestelijkheid kunnen zijn. Daarvan hebben wij echter afgezien
met het vooruitzicht dat er ruim twee maanden later opnieuw een
belangrijke verjaardag te vieren is: het zilveren abts-jubileum eind
januari 2022. Wij hebben er de voorkeur aan gegeven om met
onze Vrienden eerder die 25 jaar te vieren dan de 70 jaar van de
herstichting. Vanzelfsprekend laten wij U bijtijds weten hoe dat
jubileum in januari gevierd zal worden.

G

raag wil ik nu eerst met U terugkijken op de zeventig jaar
tussen 15 november 1951 en 15 november 2021. Het zijn
zeven decennia geweest, waarin de Vrienden ons altijd
geweldig hebben geholpen. Zij zijn voor ons een onmisbare steun
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geweest. In elk van die decennia hebben zij belangrijk aan het leven
van de abdij bijgedragen, financieel maar vooral door hun vriendschap.
Achtereenvolgens werd het Bestuur van de Vrienden voorgezeten door
dhr. R. Höppener, dhr. F. Klompé, dhr. P. Paulussen, dhr. P. van Zeil,
dhr. A. van der Lee, dhr. F. Cortenraad, dhr. S.-J. Willard en tot op de
dag van vandaag mevr. P. Dassen-Housen.

I

n het eerste decennium, globaal genomen de jaren ’50, heeft de
jonge, uit Oosterhout afkomstige gemeenschap ten koste van
grote inspanningen de uitgewoonde en gehavende abdij weer
leefbaar gemaakt. De talrijke gezinnen die overal in huis woonden
moesten eerst elders worden ondergebracht. Installaties moesten
worden hersteld, een waardige kapel ingericht in de ruimte die nu
onze refter is, een geregeld leven moest vorm krijgen. Aan pater
van der Laan, toen nog monnik van Oosterhout, werd de opdracht
gegeven om een plan te maken voor de voltooiing van de abdij, met
een crypte en een abdijkerk.

D

e jaren ’60 waren voor de gehele Kerk de jaren van
Vaticanum II. Wij gingen van harte mee in al die
beloftevolle ontwikkelingen. De communiteit groeide in
aantal tot boven de 30; er werd een abt gekozen in de persoon van
Dom Nicolaas de Wolf (een monnik van Oosterhout). In maart 1962
werd de crypte in gebruik genomen; op 4 mei 1968 de abdijkerk
geconsacreerd. Een pijnlijke breuklijn in diezelfde maand mei was
onze keuze om ons niet aan te sluiten bij de andere Nederlandse
abdijen, toen deze een eigen Congregatie vormden. Wij gingen – na
een “Nederlandse” proeftijd – weer deel uitmaken van de Congregatie
van Solesmes. Het decennium was getekend zowel door continuïteit
als door discontinuïteit.
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e roerige jaren ’70 leidden tot diepgaande verschillen in het
katholieke volksdeel. Onze abdij, hier in het verre Vaals,
zette haar eigen lijn van de voorbije twee decennia voort, in
overeenstemming met het Tweede Vaticaanse Concilie, maar stond
wat bezijden de brede stroom van de meeste kerkelijke ontwikkelingen
in Nederland. Daardoor geraakten wij in een eigenaardige positie:
door sommigen werd die ervaren als rots in de branding, maar door
heel veel anderen vooral als struikelblok. Het motto dat op een toren
in onze oude binnenhof geschreven stond, haec castra Dei sunt, dit is
de burcht van God, kreeg wel een heel speciale betekenis. Was het
veelbetekenend dat juist aan het eind van dit decennium die toren
werd gesloopt?

I

n het begin van de jaren ‘80 kwamen nog steeds nieuwe roepingen.
De communiteit groeide zodanig dat er nieuwe woonruimte
moest worden geschapen samen met een grote bibliotheek. Maar
toen in 1986 de abdij eenmaal was afgebouwd, werd de vraag naar de
inwendige groei steeds klemmender. Daarop waren de antwoorden
niet zo eenvoudig te geven. Zo kwam in de tweede helft van dit
decennium de gemeenschap in een onzekere fase.

H

alverwege de jaren ’90 besloot Vader Abt Nicolaas De
Wolf terug te treden en de leiding van de gemeenschap
die hij 32 jaar had gediend, aan een ander over te dragen.
De abtszegen op 30 januari 1997 was een hoopvolle dag, maar bracht
het leven niet in één slag weer helemaal op orde. De nieuwe abt en de
gemeenschap, met een relatief groot noviciaat, hadden ook tijd nodig
om in een nieuwe constellatie aan elkaar te wennen.
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ussen 2000 en 2010 troffen de gemeenschap zware slagen: een
aantal jonge broeders verliet de abdij, er waren twee tragische
sterfgevallen. Maar wij zijn blijven werken aan de toekomst:
veel werd vernieuwd en opgeknapt, zoals de refter en de hal vóór de
refter. De oude ongebruikte abtskapel, een pronkstuk van de Duitse
architect Dominikus Böhm, werd in ere hersteld als Sacramentskapel,
toegewijd aan de heilige Scholastica, zuster van Sint Benedictus.

T

enslotte heeft het laatste, dit zevende decennium het aanzien
van de gemeenschap grondig veranderd. Tien oudere
medebroeders hebben hun laatste rustplaats gevonden op ons
kerkhof. Hun plaats werd ingenomen door broeders uit Senegal, uit de
Verenigde Staten, uit België, Brazilië en Nederland. Het zijn de jaren
van verjonging en internationalisering geworden en daarmee ook van
vernieuwde hoop op een vitale toekomst.

Uit het leven van de gemeenschap

H

et verleden: De gemeenschap is al die tijd corona-vrij
gebleven. Onze gebeden waren er voor familieleden,
vrienden en bekenden die wél door het virus werden
getroffen. P. Benedictus Schreurs is na een proefjaar als kluizenaar uit
Lapland teruggekeerd. Hij en wij beraden ons samen op zijn toekomst.
P. Beda Carneiro heeft zijn eerste semester studie in Rome met goed
gevolg beëindigd. Wij zijn blij dat hij de zomermaanden thuis kan
doorbrengen.
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et heden: de gemeenschap telt op dit moment 18 leden,
onder wie één postulant, één inwonend seculier oblaat en
één familiaris. Onze gemiddelde leeftijd is 58 jaar.

e toekomst: op vrijdag 6 augustus, feest van de
Gedaanteverandering van de Heer, hoopt fr. Alain-Marie
Chodaton uit Senegal zijn plechtige professie te mogen
doen. De gevolgen van een ongelukkige val in december 2020,
waarbij hij zijn rechterschouder brak, zijn gelukkig verleden tijd. Hij
heeft nu twee semesters online- theologiestudie achter de rug aan de
UCLY (Université Catholique de Lyon). Sinds enkele jaren bakt hij
voor ons het dagelijks brood.
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aarmee wil ik deze zomerbrief afsluiten. Hoe ieder van U
deze weken ook heeft doorgebracht of door zal brengen:
ik hoop dat het een weldoende tijd voor U is: genezend,
vervullend, bemoedigend. Laten wij vol vertrouwen onze weg, onze
wegen, vervolgen. De Heer gaat mét ons door de tijd en Hij zal
ons thuis brengen. Een heel hartelijke groet voor ieder van U, onze
dierbare Oblaten en Vrienden.
+fr. Adr. Lenglet,
Abdij Sint-Benedictusberg, Vaals
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