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Dierbare Oblaten en Vrienden,

Elke Vriendenbrief roept wel reacties op. Dat is een bemoediging 
voor me. Zo was er iemand die mij na de brief van december 
2016 schreef, dat hij graag wat meer zou lezen over de gewone 

dingen in de abdij, over onze bezigheden, onze ontspanning. Een 
begrijpelijke vraag, want het onbekende leven achter de kloostermuren 
heeft soms iets geheimzinnigs, zelfs voor onze Vrienden. Het onttrekt 
zich letterlijk aan het zicht van de voorbijganger. Het blijft verborgen 
voor de buitenstaander. Dat is overigens ook de bedoeling: het 
monnikenleven is wezenlijk een “verborgen” leven, een leven in de 
schaduw: het Latijn heeft er het mooie woord umbratilis voor, dwz. 
schaduwrijk, in de zin van: buiten het zonlicht van de publieke 
samenleving. Monniken leven in een slot, een besloten ruimte, waar 
het alledaagse verkeer geen toegang heeft. Het woord klooster is 
trouwens afkomstig van het Latijnse claustrum: het duidt een plaats 
aan die is afgegrensd, zelfs: afgesloten, van zijn omgeving. Binnen de 
ruimte van het claustrum is er activiteit in overvloed, en ook vaak 
dezelfde soort activiteit als erbuiten, al drukken het eigen kader en de 
eigen roeping van de monnik er natuurlijk hun stempel op.
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Dat is precies één van de moeilijkheden als je iets wilt schrijven 
over het dagelijkse leven in een klooster. Het dagelijkse 
leven onderscheidt zich niet van dat in ieder gezin. 

Wassen, koken, strijken (zoals de bezigheden van moeder de vrouw 
- lang geleden! - werden samengevat), werken, rusten, schoonmaken, 
bezoek ontvangen, boodschappen doen, momenten van samenzijn en 
momenten van alleen-zijn: dat kom je overal tegen. Wat zou daar nu 
over te zeggen zijn? In kloosterseries laat men graag kloosterlingen 
aan de maaltijd zien. Waarom die aandacht voor maaltijden? Omdat 
een kloosterlijke maaltijd, door de rust, de stilte en door de voorlezing 
toch altijd iets bijzonders heeft? Of omdat aan de maaltijd te zien is 
dat ook het monnikenleven deelt in alles wat menselijk is? Of beide?

Misschien is het niet overbodig dat algemeen-menselijke 
van het kloosterleven te onderstrepen. Gemakkelijk 
kunnen mensen gaan denken, dat kloosterlingen 

en religieuzen onaardse wezens zijn. Bijna een mensensoort van 
een andere planeet, een soort aliens. Gezien van buiten de muren 
doet het leven daarbinnen zich zo ongewoon voor, dat men zich 
daarover gemakkelijk allerlei vreemde voorstellingen gaat maken. 
Een journalist bracht de verrassing van het gewone-in-het-ongewone 
ooit samen in de titel van zijn stukje: Pindakaas in de Middeleeuwen.  
Ook monniken moeten werken voor de kost, ook voor hen kan de 
boog niet altijd gespannen zijn. Het kloosterleven is geen ontkenning 
van de menselijke werkelijkheid. Goed om dat zo nu en dan eens 
uitdrukkelijk te bevestigen. 

Voor ieder die een enigszins realistisch beeld heeft van een 
kloostergemeenschap, is het evident dat monniken volop 
mens zijn. Ik vind het zelfs een voorwaarde om monnik 
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te worden dat iemand een gezonde mens is, in alle opzichten. De 
genade veronderstelt de natuur, luidt een klassiek adagium. Als wij de 
nieuwe mensen willen worden, waartoe God ons – naar wij geloven – 
roept, en waarmee in het Doopsel een  begin is gemaakt, dat bouwt 
dat proces voort op wat wij van  nature zijn. Het monnikenleven 
vervangt niet en vernietigt niet ons mens-zijn, maar het heeft de 
bedoeling het te genezen en grondig te hernieuwen volgens een heel 
nieuw, christelijk levenspatroon. 

Hoe dat patroon eruit ziet, zou het duidelijkst moeten af te 
lezen zijn aan ons leven in de veertigdagentijd. Want sint 
Benedictus schrijft: Eigenlijk moet het leven van de monnik 

altijd zijn zoals in de veertigdaagse vasten, maar omdat slechts weinigen 
die deugd bezitten, raden wij de monnik aan om in die dagen van de 
veertigdaagse vasten zijn leven in alle zuiverheid te bewaren (RB 49). De 
veertigdaagse vasten legt het grondpatroon van het monnikenleven 
bloot, zoals je in de winter aan de kale bomen het best de opbouw van 
wortel, stam en takken kunt zien.

In dit hoofdstuk van zijn Regel over de veertigdaagse vasten geeft 
sint Benedictus als dragende kracht van de veertigdagentijd aan: 
de gerichtheid op het Paasfeest: laat de broeder met de vreugde van 

het verlangen dat uit de Geest is, uitzien naar het heilig Paasfeest. Sint 
Benedictus bedoelt zeker niet alleen de ene Paaszondag, wanneer de 
zes weken van vasten ten einde zijn. Voor hem is “Pasen” veel meer. Het 
is de samenvatting en de kern van ons geloof. “Pasen” omvat Goede 
Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag samen: het is het werk van de 
verlossing waardoor God ons in Christus de ondoorgrondelijke diepte 
van Zijn barmhartigheid heeft laten zien. Pasen is de verrijzenis uit de 
doden van Christus zelf, maar met Hem in beginsel ook die van alle 
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mensen die Hem toebehoren. Dat geheim, ons geheim!, doortrekt 
heel de veertigdagentijd en het bereikt zijn hoogtepunt in de Goede 
Week, vooral in de laatste dagen van die Goede Week. 

Voor sint Benedictus is de gerichtheid op het Paasfeest 
eigen aan geheel het monnikenleven, van begin tot eind. 
Wij (dat zijn uiteindelijk niet alleen de monniken, maar 

alle christengelovigen en in de breedste zin van het woord zelfs alle 
mensen) zijn uitgenodigd om nieuwe mensen te worden, door in 
ons leven het licht van Pasen te laten binnenvallen en ons door dat 
licht te laten omvormen. Het verlangen 
naar eeuwige Pasen vult het mensenhart 
met vreugde en maakt de mens 
gaandeweg steeds meer gelijkvormig 
aan Christus. Juist Christus heeft van 
al het menselijke, en van de maaltijd in 
het bijzonder, gebruik gemaakt om ons 
op deze weg naar het eeuwige Pasen te 
onderrichten, te voeden, te sterken. Juist 
in de viering van de heilige Eucharistie: 
het offer van Zijn leven waarmee wij in 
letterlijke zin communiceren,  raken wij 
het dichtst aan de werkelijkheid die ons 
tenslotte wacht.

Uit het leven van de gemeenschap

Het sluit goed aan bij het bovenstaande hier dan iets vertellen 
over onze dagelijkse maaltijden. Sint Benedictus kent in 
zijn Regel voor Monniken enkel het middagmaal en het 
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avondmaal. Hij kent niet het ontbijt. Gedurende de veertigdagentijd 
laat hij ook het avondmaal uitvallen. De zwaarte die dat meebrengt, 
compenseert hij door het middagmaal wat later in de namiddag te 
plaatsen en door het brood dat gewoonlijk voor ’s avonds bewaard 
wordt, nu al tijdens het middagmaal aan de broeders voor te zetten. 
Over de samenstelling van het menu destijds is niet veel met zekerheid 
te zeggen. Sint Benedictus spreekt bijvoorbeeld over een pond brood 
ruim gewogen, dat de broeders dagelijks ontvangen. Hoe groot dit 
pond geweest is, daarover is men het nog steeds niet eens. Hetzelfde 
geldt voor de hemina wijn, die dagelijks mag worden geschonken. 
Niemand weet precies hoeveel een hemina is. Benedictus is in ieder 
geval vol zorg geweest dat ieder datgene zou ontvangen wat hij nodig 
had. Hij zegt uitdrukkelijk dat ieder zijn eigen maat heeft, de een 
zus, de ander zo, en dat men de ene dag met minder toe kan dan de 
andere dag, naargelang van het weer, van de werkzaamheden, van de 
persoonlijke fysieke conditie. En overmaat moet vermeden worden; 
dat geldt trouwens voor iedere christen, voegt hij eraan toe.

Hoe brengen wij dit nu vandaag in toepassing? De 
maaltijdgewoonten in onze gemeenschap zijn verregaand 
aangepast aan wat in onze westerse landen gebruikelijk 

is geworden (zoals ook de eetgewoonten in sint Benedictus’ tijd 
waarschijnlijk niet zo buitengewoon afweken van het patroon van de 
eenvoudige mensen). Wij kennen ontbijt, middagmaal en avondmaal. 
Het ontbijt kan ieder gebruiken op een tijdstip naar keuze, maar 
middag- en avondmaal zijn gezamenlijk. Het ontbijt wordt niet 
zittende maar staande gebruikt, in stilte (in de veertigdagentijd 
blijft het ontbijt tot het strikt noodzakelijke beperkt). Tijdens het 
middag- en avondmaal heeft ieder zijn eigen vaste plaats aan de 
tafels die langs de wanden van de refter staan, telkens tafels van vier 
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personen. Tijdens deze hoofdmaaltijden wordt niet gesproken, maar 
voorgelezen. Dat was al in sint Benedictus’ tijd de gewoonte. Een 
jaar of drie geleden begon het ons te ontbreken aan goede voorlezers 
en sindsdien leveren luisterboeken ons voldoende stof, nu eens 
leerzaam dan weer onderhoudend. Een van ons vervult intussen de 
dienst van tafeldienaar. Hij zorgt dat 
het niemand aan het nodige ontbreekt. 
Sint Benedictus kende hem al. Doordat 
er geen bekwame koks in de eigen 
gelederen te vinden waren, zijn het nu 
al een paar jaar enkele leken-koks, die 
beurtelings voor ons voortreffelijke 
maaltijden bereiden.

Kortom: in gewijzigde 
omstandigheden proberen 
wij onze maaltijden toch de 

vormen te geven, die sint Benedictus 
blijkbaar al belangrijk vond. De vormen 
van onze maaltijden bereiden ons zo voor op de viering van de liturgie, 
en met name van de Maaltijd des Heren. De genade (de viering van 
de Heilige Eucharistie) bouwt voort op de natuur (de “viering” van 
onze dagelijks maaltijd). Het menselijke wordt niet opgeheven maar 
voltooid in het werk dat God aan en met en voor ons verricht. Zo 
eenvoudig is dat!

Na deze uitweiding wil ik nog even terugkomen op een 
mededeling in de laatste Vriendenbrief van december 
2016. U herinnert zich misschien dat in uw gebed p. Frits 

Schlatmann werd aanbevolen wegens een ernstige operatie die hem 
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wachtte. Deze ingreep heeft op 9 december plaatsgehad en is in alle 
opzichten voortreffelijk geslaagd. Hijzelf en wij allemaal zijn onze 
Vrienden heel erg dankbaar voor de steun van hun gebed, - en voor 
andere vormen van steun die wij hebben ontvangen. P. Frits zelf is 
heel goed herstellende van de operatie en raakt van week tot week 
weer meer ingeschakeld in het gewone leven. Het was overigens voor 
ons allemaal een reden tot diepe dankbaarheid, dat de talrijke taken 
van de zieke in deze weken als vanzelfsprekend en bijna geruisloos 
door anderen werden overgenomen. Het is prachtig om te ervaren 
hoe sterk de gemeenschap juist in zulke omstandigheden echt één 
lichaam blijkt en als een eenheid het hele leven kan laten doorgaan.

Op weg naar het heilig Paasfeest gaan onze gedachten naar 
de laatste dagen van de Goede Week. Wij nodigen U 
van harte uit bij de verschillende bijzondere liturgische 

vieringen van die dagen. Op Witte Donderdag 13 april begint de 
viering van het Laatste Avondmaal des Heren om 17.30 uur. Op 
Goede Vrijdag is de viering van het Lijden des Heren om 15 uur. 
De Paaswake begint met de ontsteking van het nieuwe vuur in de 
voorhof van onze abdijkerk om 22.30 uur. Op Paaszondagmorgen 
zijn de Lauden om 7 uur, gevuld met een glans zoals alleen op deze 
morgen mogelijk is, en om 9.30 uur is de Hoogmis van Pasen.

Tegen de tijd dat U deze brief ontvangt, zal er misschien door 
de verkiezingen heel wat verschoven zijn in het openbare 
leven van onze land. Het oudtestamentische boek Prediker 

herhaalt graag dat er niets nieuws is onder de zon. Maar hoeveel 
nieuws er ook kan zijn, en soms kan het ook wereldschokkend nieuws 
zijn, het is steeds onveranderlijk de ene zon die over ons allen schijnt. 
En meer nog: er is één enkel Licht dat voor ons allemaal wil schijnen, 
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Abdij Sint-Benedictusberg, Vaals

en dat ons uitnodigt de ogen van ons hart te openen. Dat Licht kent 
geen verduistering meer. Moge het licht van de Paaskaars, het Licht 
dat Christus is, ieder van U bereiken, waar U ook woont, welke ook 
uw levensomstandigheden zijn. Het schenke U alle denkbare vrede 
en vrijheid, en om te beginnen: een Zalig Pasen!
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