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Toezicht op wat belangrijk is
“De verstandigste raad”

“Telkens als er iets belangrijks in het klooster te 
doen is, roept de abt de hele gemeenschap 
bijeen en vertelt persoonlijk waarover het gaat. 
Dan luistert hij naar het advies van de broeders, 
denkt hierover na en doet wat hij het beste acht. 
Waarom zeggen wij dat iedereen bij de 
beraadslaging wordt geroepen? Omdat God de 
verstandigste raad vaak ingeeft aan de jongste” 
(RB 3,1-3).



Identiteit
Individu – gemeenschap – horizon 

- Individu: Wat vraagt toezicht vanuit je eigen 
identiteit van het individu?

- Gemeenschap: Hoe kan een gemeenschap door 
toezicht vanuit je eigen identiteit groeien?

- Horizon: Wat is de horizon waarbinnen toezicht 
vanuit de eigen identiteit ingevuld kan worden?



Integriteit
“In woorden en daden”

“Wie de titel abt aanvaardt moet zijn 
leerlingen op twee manieren leiden en 
onderrichten: in woorden maar meer nog in 
daden laat hij zien wat goed en heilig is. Zo 
kan hij ontvankelijke leerlingen de geboden 
in woorden aanreiken, en intussen de 
verharden van hart de voorschriften 
metterdaad voordoen” (RB Prol 11-12).



Individu
Formeel – persoonlijk

- Formeel: Hoe kunnen de juiste regels 
voor een integere manier van 
toezichthouden worden gehandhaafd?

- Persoonlijk: Welke persoonlijke houding 
is nodig om op een integere manier 
toezicht te kunnen houden?



Transparantie
“Ieder naar behoefte”

„De abt neemt van ieder het excuus weg 
dat men iets dringend nodig had. Maar hij 
houdt daarbij wel steeds het woord in 
gedachten: ‘Aan ieder werd uitgedeeld al 
naar gelang hij nodig had’. Op die manier 
houdt ook de abt rekening met de 
behoeften van de zwakken, niet met de 
kwade wil van de afgunstigen“ (RB 55,19-
21).



Gemeenschap
Behoefte – kracht

- Behoefte: Hoe kan aandacht in het 
toezichthouden voor behoeften binnen 
een gemeenschap groeien?

- Kracht: Hoe kan toezichthouden kracht 
binnen een gemeenschap stimuleren en 
vruchtbaar maken?



Verantwoordelijkheid
“Rekenschap afleggen”

“De aangestelde abt bedenkt altijd wat voor last 
hij op zich heeft genomen en aan wie hij 
rekenschap over zijn beheer heeft af te leggen. 
Hij moet eerder ondersteunen dan overheersen. 
Hij dient onderlegd te zijn in de goddelijke wet, 
zodat hij een bron heeft waaruit hij nieuwe en 
oude dingen kan putten. Verder is hij 
onbaatzuchtig, sober en barmhartig en laat hij 
steeds barmhartigheid triomferen boven het 
oordeel” (RB 64, 7-10).



Horizon
Rekenschap en ondersteuning

- Rekenschap: Welke ultieme waarden 
kunnen een persoonlijke graadmeter 
voor het toezichthouden zijn?

- Ondersteuning: Hoe kunnen de ultieme 
waarden ondersteuning bieden voor 
leden van een gemeenschap?



Leefregel
“Samen één”

“De broeders proberen elkaar in beleefdheid te 
overtreffen, ze verdragen elkaars zwakheden van 
lichaam of karakter met groot geduld en doen 
hun uiterste best om elkaar te gehoorzamen. 
Niemand volgt zijn eigenbelang maar juist dat 
van een ander. En ze stellen in het geheel niets 
boven God” (RB 72,4-7).



Leefregel voor het toezichthouden: 

- Individu: Hoe reflecteer ik op mijn 
persoonlijke integriteit?

- Gemeenschap: Hoe bewaak ik 
transparantie?

- Horizon: Wat zijn voor mij 
graadmeters voor 
verantwoordelijkheid?

- Levensvorm: Hoe integreer ik mijn rol 
als toezichthouder in mijn 
levensvorm?



Benedictijnse spiritualiteit als spiegel

Thomas Quartier: Kiemcellen. Van klooster naar wereld
(Bernemedia 2017)

Thomas Quartier: Heilige woede. Monnik zijn, een
radicale keuze (Adveniat 2019)

Thomas Quartier: Open einde van je verlangen (Adveniat 
2020)

Thomas Quartier: Levensliederen: Weerklank van de 
monnik in jezelf (Bernemedia 2020).
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