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Dierbare Oblaten en Vrienden,

Iedereen voelt wel dat er in de wereld van 2015 dingen 
van historische betekenis aan het gebeuren zijn. Dat kan 
aanleiding geven tot angst en onrust. Maar er zijn ook heel 

veel redenen tot hoop en vertrouwen. In de Kerk ondervinden 
wij de genade van het Jaar van het godgewijde leven. Wij zijn op 
weg naar de genade van het Jubileumjaar van de Barmhartigheid, 
dat op 8 december geopend wordt. Onze Paus Franciscus weet 
met woord en daad het hart van talloze mensen te raken. Maar 
ook in de Kerk horen wij ernstige stemmen, niet alleen uit zorg 
voor de schepping en voor de wereldvrede, maar met name ook 
in de aanloop naar de Bisschoppensynode over het gezin in de 
maand oktober. Verwachtingen worden gewekt, verwachtingen 
worden tegengesproken. Wat zal er gezegd gaan worden over het 
gezin? Hoe zal er gesproken worden over huwelijk en seksualiteit? 
Kunnen nieuwe mogelijkheden geboden worden aan gehuwden 
en gescheidenen? Welke wegen zullen onbegaanbaar of 
uitgesloten blijken?
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In de maand juli moest ik me bezighouden met een 
hoofdstukje uit de Regel van sint Benedictus, hoofdstuk 
68. Sint Benedictus bespreekt daar het geval dat aan een 

broeder iets zwaars of zelfs onmogelijks wordt opgedragen. Het 
is niet zo duidelijk hoe men in zulke situaties te werk moet gaan. 
Zouden de overwegingen van sint Benedictus ook toepasbaar 
zijn in onze tijd? Hoe moeten wij met de moeilijke en soms 
onmogelijke opgaven omgaan, die zich voordoen? In ons 
persoonlijke leven, in onze samenleving, in de Kerk? Wat doen 
wij, in de soms onmogelijk lijkende omstandigheden die op ons 
afkomen: wegvluchten, forceren, in opstand komen?

Sint Benedictus schrijft: Wanneer een broeder al eens 
zware of onmogelijke opdrachten krijgt, moet hij het bevel 
van zijn opdrachtgever toch in alle zachtmoedigheid en 

gehoorzaamheid aanvaarden. Maar ziet hij dat de last van die 
zware opgave zijn krachten helemaal te boven gaat, dan mag hij 
met geduld en op het juiste moment aan zijn overste de redenen 
van zijn onmacht uitleggen zonder hoogmoed, weerstand of 
tegenspraak. Als de overste na zijn toelichting bij zijn voornemen 
blijft en het bevel handhaaft, dan moet de jongere beseffen dat het 
op die manier goed voor hem is en vol vertrouwen op Gods hulp uit 
liefde gehoorzamen (Regel der Monniken, hoofdstuk 68, in de 
vertaling van Patrick Lateur).

Sint Benedictus gaat uit van de feiten. Benedictus zegt: ga 
zelf maar eens na wat er nu precies zo zwaar en onmogelijk 
is. Ga eens zakelijk na, ook met gezonde zelfkritiek, 
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waarom het je zo zwaar en onmogelijk valt. Maar om dat te 
kunnen nagaan, moet je er wel eerst helemaal in gaan staan. 
Je moet de situatie niet op een afstand houden. Niet toegeven 
aan je eigen gevoel van weerstand of onlust, of aan wat anderen 
erover zeggen en denken. Het is belangrijk zich een oordeel te 
vormen, dat op eigen ervaring en op eigen zorgvuldige kennis 
is gebaseerd. Misschien blijkt er dan toch meer mogelijk dan 
aanvankelijk gedacht. 

Sint Benedictus suggereert door zijn woordkeuze dat je die 
stap in de ervaring ook kunt doen, in de overweging dat 
God er misschien wel een bedoeling mee kan hebben. Al 

zie je er zelf het nut niet van in, al vind je het misschien zelf een 
absurde opdracht, het kan zijn, dat je niet het geheel overziet. 
Dus vertrouw maar op een wijsheid die jou misschien overtreft, 
en op een kracht die je nu nog niet kent. Al doende zal het 
wel blijken. Zo’n instelling kan een mens al van heel wat stress 
bevrijden. Zijn hart wordt er rustiger door, en er komt energie 
vrij die anders zou zijn opgegaan aan verdediging en protest. 
En wie weet, dat het dan toch nog alsnog lukt, ondanks de 
aanvankelijke zwaarte.

Maar de opgelegde taak kan natuurlijk evengoed 
nog duidelijker zwaar en onmogelijk blijken. En 
vooral met het oog daarop heeft sint Benedictus dit 

hoofdstukje in zijn Regel  geschreven. Met de erkenning dat 
het echt niet gaat, gaat de broeder nu naar zijn opdrachtgever. 
Hij gaat niet naar willekeurig welke medebroeder, die misschien 
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ook wel moeite heeft met zijn overste, of naar een medestander, 
maar hij gaat naar degene zelf die hem de als onmogelijk ervaren 
opdracht gegeven heeft. Niet zo gemakkelijk! Dan moet je je 
meerdere recht in de ogen kunnen zien. Eerlijk en vrij, in de 
overtuiging dat je het echt ernstig geprobeerd hebt. Alleen dan 
kan de zaak ook objectief bespreekbaar blijven. Tussen haakjes: 
de opdrachtgever rekent er zelf evengoed mee, dat degene aan 
wie hij een opdracht geeft, niet alleen loyaal probeert het werk 
uit te voeren, maar ook dat hij, indien het werk hem overvraagt, 
bij hem terugkomt om het te bespreken. Hij gaat er niet van uit 
dat de arbeid niet eenvoudig ongedaan blijft, of door zwijgende 
obstructie in het niets verzandt. Met andere woorden: alleen 
door ontmoeting en dialoog zal er een weg te vinden zijn.

Maar dan komt het gesprek. Voor een gesprek over 
moeilijke situaties of taken of beslissingen moet 
er in ons hart eerst voldoende rust en mildheid 

zijn om het probleem ter sprake te brengen. Wij moeten het 
juiste moment en de juiste gelegenheid kunnen afwachten. 
Niet tussen neus en lippen door, maar als er echt tijd is om de 
dingen van aangezicht tot aangezicht zakelijk op tafel te leggen. 
Actualiserend zou ik zeggen: niet via de media, maar van mens 
tot mens. In een situatie als deze, of die zich nu voordoet in 
de monastieke gemeenschap, of in de Kerk of in het gezin, of 
waar dan ook, is het belangrijk dat de betrokkenen niet een 
houding aannemen van tegenstand. Zij plaatsen zich niet 
boven elkaar. Zij laten hun mening niet door onwil bepalen.  
Daardoor zou het gesprek van meet af aan het karakter krijgen 
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van een krachtmeting, een machtsstrijd. Benedictus ziet zo’n 
gesprek als een samen zoeken naar wat het beste is. Het is voor 
hem een overleg tussen broeders, zelfs al is de één de abt en de 
ander de leerling, want elk van beiden en elk op zijn eigen plaats 
en met zijn eigen verantwoordelijkheid wordt uitgenodigd te 
luisteren naar de Heilige Geest, het is een samen werken in een 
en dezelfde richting.

Sint Benedictus ziet de dialoog tussen twee mensen als dé 
weg naar eenheid en naar een gezamenlijke toekomst. 
De dialoog is geen afwisseling van twee monologen. 

Het is geen ping-pong-spel, waarin de een de ander probeert 
af te troeven. Wij zijn nu eenmaal in een gemeenschap aan 
elkaar toevertrouwd, en dus vertrekken wij samen vanuit een 
voorgegeven eenheid, en proberen wij te groeien naar grotere 
eenheid. De inhoud van het gesprek bestaat in een rationele 
uitwisseling van argumenten, maar de gesprekspartners 
proberen – al noemt sint Benedictus dat niet zo uitdrukkelijk 
–“met vier oren te luisteren” naar wat de Heilige Geest ieder 
van hen en hun gezamenlijk te zeggen heeft. Alleen dan kan 
gemeenschap slagen.

Na het gesprek volgt de fase waarin de abt het gesprek 
laat bezinken. Hij overweegt wat hij gehoord heeft. 
Natuurlijk in dezelfde geest waarin het gesprek heeft 

plaats gehad. Sint Benedictus verwacht van de abt hier dezelfde 
instelling als na een gemeenschappelijke beraadslaging. Hij 
overlegt bij zichzelf en doet dan wat hij het beste oordeelt (hoofdstuk 
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3). Aan de broeder moet dan klaar en helder het resultaat van 
deze persoonlijke overweging worden meegedeeld. Misschien 
wordt de last van de broeder afgenomen. Dat kan. Maar sint 
Benedictus houdt vooral rekening met de mogelijkheid dat de 
abt bij de aanvankelijke opdracht blijft. Er zijn dan voldoende 
ernstige redenen om de eerder genomen beslissing te handhaven. 
Zonder de door de broeder aangevoerde motieven te miskennen, 
lijkt het voor hem en voor de gemeenschap als geheel toch beter, 
dat er niets wezenlijks aan de opdracht wordt veranderd. 

Dat kan natuurlijk wel als een teleurstelling overkomen. 
Maar sint Benedictus doet de broeder hulpmiddelen 
aan de hand om goed met deze situatie om te gaan. 

Doe het maar, zet je er maar aan, je staat er niet alleen voor. 
Maar het gaat niet puur uit edelmoedigheid. Er moet meer bij 
komen: de twee vleugels van liefde en vertrouwen. Liefde vervult 
het hart en tilt op. Vertrouwen verbindt en geeft grond onder de 
voeten. Beiden brengen zij de mens in een grotere ruimte. Het 
is de ruimte waarin Christus zelf geleefd heeft. Hier wordt echt 
navolging van Christus mogelijk.

Uit het leven van de gemeenschap

Kort na Pasen werd in de abdij van Saint-Pierre te 
Solesmes (Frankrijk) het zogenaamde Generaal 
Kapittel van onze Congregatie gehouden. Dit iedere 

vier jaar terugkerende evenement brengt de abten en enkele 
prioren van onze kloosters bij elkaar. Ditmaal was er voor het 
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eerst ook een abdis bij aanwezig, als afgevaardigde van onze 
monialenkloosters. Door de onderlinge uitwisseling leren wij 
elkaar en onze communiteiten beter kennen. Als hoofdthema 
was gekozen het geestelijk vaderschap, een rijk maar ook moeilijk 
onderwerp. Daarnaast kwamen neven-thema’s ter sprake, zoals 
de manier waarop wij in onze communiteiten het gezins-karakter 
vorm en inhoud geven, of de onderlinge solidariteit tussen de 
kloosters van onze Congregatie. Wat dit laatste betreft: er zijn 
hoopge-vende signalen dat ons meer hulp geboden gaat worden 
vanuit de abdij van Clear Creek in de Verenigde Staten.

Aan het einde van het kapittel worden ook de raadsleden 
van de abt-president van Solesmes gekozen. De 
kapittelleden achtten de tijd gekomen voor jongere 

krachten. Na twaalf jaar die dienst te hebben vervuld, mocht ik 
afzwaaien. Ik ben dankbaar voor alle ervaringen die ik in die jaren 
heb kunnen opdoen bij mijn bezoeken aan onze verschillende 
kloosters, niet alleen op het Europese, maar ook op het  
Afrikaanse en Amerikaanse continent. Die reizen betekenden 
voor onze gemeenschap soms wel een belasting, maar tegelijk 
is de verrijking die zij voor mij waren, aan allen ten goede 
gekomen.

De vorige maand heeft U de uitnodiging ontvangen 
voor de jaarlijkse Vriendendag op zaterdag 5 
september. U heeft kunnen zien, dat het vernieuwde 

bestuur van de Vriendenkring nieuwe vormen van uitwisseling 
en ontmoeting zou willen uitproberen. Het heeft voorgesteld 
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om de al jaren lang gebruikelijke en beproefde vormgeving los 
te laten, en de aanwezigen uit te nodigen zelf hun stem te laten 
horen in open tafelgesprekken. Ter inleiding van die gesprekken 
zal ik enkele gedachten meegeven met betrekking tot het thema: 
barmhartigheid. Dit thema is uiteraard gekozen met het oog op 
het aanstaande Jubileumjaar van de Barmhartigheid. In kleine 
groepjes kunnen wij daarover met elkaar in gesprek gaan. De 
ontmoeting bij koffie en vlaai zal daarna des te aangenamer zijn.

Voordat het zover is, wens ik U allen nog een paar mooie 
laatste zomerweken, en vooral: dat de liefdevolle zegen 
van God U op al uw wegen en in alle omstandigheden 

mag begeleiden.
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